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Процес прийняття будь-яких рішень завжди пов’язаний з ризиком прийняти ірраціональне, таке 

що не відповідає реаліям дійсності рішення. Разом з тим, варто зазначити, що питання 

ірраціональності є надзвичайно складним та багатогранним, а отже, складними та багатогранними є 

також питання визначення критеріїв ірраціональності у прийнятті рішень. Виходячи з 

вищенаведеного, видається цікавим теоретичне дослідження деяких філософських та психологічних 

підходів до розуміння ірраціоналізму та його впливу на прийняття рішень. 

У філософії ірраціоналізм трактується у двох значеннях: в широкому сенсі, це ідеалістичний 

філософський напрямок, який обмежує можливості раціонального пізнання - сприйняттю світу через 

свідомість ірраціоналізм протиставляє сприйняття через відчуття, інтуїцію, віру тощо, тобто через 

інші пізнавальні здібності, що дозволяють пізнавати недоступне розуму. У вузькому сенсі, цим 

терміном описують філософські концепції, шо виникли у результаті розвитку буржуазної ідеології в 

XVII-XVIII століттях як реакція на раціоналістичну віру в безмежні можливості людського розуму і які 

характеризувалися прагненням або спростувати раціоналізм, або обмежити його претензії на істину. 

Так, видатним представником ірраціоналістичної філософії XVIII століття А. Шопенгауером була 

створена концепція в основі якої були відмова від класичної академічної філософії, заперечення 

існування «істинного знання», відмова від конструювання нових цінностей тощо.  

При цьому варто зазначити те, що ірраціоналізм хоча і виділився в окрему філософську течію 

лише в XVII-XVIII століттях, існував як антагоніст раціоналізму задовго до цього – відповідно до 

історико-філософського підходу К. Ясперса до дослідження ірраціоналізму, це явище 

прослідковувалось та приймало форми: релігійного ірраціоналізму язичницьких релігій, 

давньогрецького ірраціоналізму орфістів та стоїків, а також середньовічного християнського 

ірраціоналізму патристики. Відповідаючи на виклики часу, філософія ірраціоналізму розвивалась і в 

XX столітті, знаходячи нові підходи до розуміння ірраціонального. Так, на думку Б. Герта 

ірраціональність – це явище, яке можна описати через ірраціональні, такі, що протирічать логіці, 

вчинки та переконання. Він визначив критерії, що знаходячись на межі філософії та психології, мають 

конкретизований характер, та спираючись на які, вчинок чи переконання можна визначити як 

ірраціональні:вчинок чи переконання належать людині, яка має достатньо знань та інтелекту, щоб 

зрозуміти, що це неправильно; вчинок чи переконання логічно чи емпірично суперечать іншим 

вчинкам чи переконанням, про які відомо, що вони істинні; це протиріччя очевидно для всіх, хто 

володіє такими ж знаннями та інтелектом. 

У психології ж ірраціональність та ірраціональне прийнято конкретизувати, використовуючи 

практичне підґрунтя. Так, К. Юнг визначив ірраціональність як щось, що лежить за межами свідомості 

та не ґрунтується на ній. Він стверджував, що психологічні функції можна поділити на два типи – 

раціональні, до яких належать мислення та почуття, та ірраціональні, до яких належать інтуїція та 

відчуття. Відповідно до цього, К. Юнг розглядав кожну з функцій в дискурсі двох установок, 
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екстравертної та інтравертної, та, спираючись на протилежність раціонального та ірраціонального 

типів функцій, ввів поняття домінантної та допоміжної функцій, які можуть бути як раціональними, 

так і ірраціональними і при тому протилежними одна одній щодо раціональності та ірраціональності. 

Так, К. Юнг стверджував, що, окрім чітко вираженої домінантної раціональної функції яка орієнтує 

свідомість, існує нечітко виражена ірраціональна допоміжна функція, яка слугує домінантній функції, 

проте не претендує на автономність, і навпаки. 

З огляду на це, К. Юнг визначив властивості, притаманні домінантній та допоміжній 

ірраціональним функціям. Домінантній ірраціональній функції притаманні такі властивості, як 

прийняття випадковості, даність відчуття та його абсолютність, інстинктивне «схоплювання» тощо, 

тоді як допоміжній ірраціональній функції притаманні психосоматичні розлади, хвороблива фантазія, 

примітивність та інфантильна егоцентричність мислення тощо. 

Такий підхід до ірраціонального знайшов відгук у автора раціонально-емотивної поведінкової 

терапії А. Елліса та автора когнітивної психотерапії А. Бека. Згідно з поглядами А. Елліса, людині 

притаманні помилки ірраціонального мислення, внаслідок яких виникають емоційні розлади - 

тривога, депресія, гнів тощо. А. Елліс поділив думки та переконання на раціональні та ірраціональні. 

До раціональних переконань він відніс оціночні судження, що мають характер уподобань та можуть 

виражатись у формі бажань, уподобань, потреб, симпатій та антипатій. В той же час він визначив 

ірраціональні переконання як такі, що за своєю природою є абсолютними та догматичними – «я 

повинен», «мені слід», «я зобов’язаний» тощо та призводять до негативних емоцій, депресії, 

тривожності, почуття вини, гніву.  

А. Бек, основоположник когнітивної психотерапії, пішов іншим шляхом та умовно поділив весь 

процес людського мислення на три рівні. До першого рівня він відніс довільні думки: найбільш 

поверхневі, легко усвідомлювані і контрольовані; до другого – автоматичні думки: стереотипи, що 

нав'язуються людині під час дорослішання і виховання; до третього, глибинного, рівня – базові схеми 

і когнітивні переконання, що виникають в області несвідомого і найважче піддаються зміні. А. Бек 

визначав неконструктивні думки як когнітивні помилки, такі, що не відповідають логіці, ірраціональні. 

Він відніс до них спотворені умовиводи, перебільшення або применшення значущості певних подій, 

персоналізацію(приписування собі причетності до сторонніх подій) і надузагальнення(глобальний 

висновок на підставі однієї події). 

Узагальнюючи висновки теоретичного аналізу деяких філософських та психологічних підходів до 

питань ірраціонального та ірраціональності, можна зауважити, що вони можуть суперечити і в той же 

час підтримувати, доповнювати та посилювати один одного. Виходячи з цього, видається доцільним 

в подальших дослідженнях критичне порівняння даних підходів та їх впливу на визначення критеріїв 

ірраціональності у прийнятті рішень та зосередження на конкретизованих критеріях та підходах до 

ірраціонального, що дасть змогу ефективно та своєчасно оцінити рішення на предмет його 

ірраціональності, а також знайти причини її виникнення. 
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Серед ознак особистісного зростання дитини дошкільного віку унікальне місце займає 

розповідне мовлення, завдяки якому виникають життєво необхідні відносини її з довкіллям та 

соціальним світом, що є основою засвоєння культурного досвіду, необхідною умовою 

гармонізації розумових якостей, самостійності, ініціативності, творчості. Тому це питання є 

однією із стрижневих проблем у дослідженнях психологів (Д. Ф. Баєв, П. П. Блонський, Л. І. Божович, 
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П. Я. Гальперін, Д. Б. Ельконін, Г. М. Леушина, Л. О. Люблінська, Ж. Піаже, Т. О. Піроженко, С.Л. 

Рубінштейн, І. О. Синиця Ф. О. Сохін та ін.), психолінгвістів (Т. В. Ахутіна, Л. С. Виготський, 

Л. О. Калмикова, О. О. Леонтьєв, Н. І. Лепська, О. Р. Лурія, Т. М. Ушакова, Н. М. Юрьєва та ін.), 

онтолінгвістів (М. Д. Воєйкова, А. Н. Гвоздев, М. Б. Єлісеєва, Ю. П. Князев, О. С. Кубрякова 

С. Н. Цейтлін, О. М. Шахнарович та ін.); лінгводидактів (А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, К. Л. Крутій, 

Т. О. Ладижинська, О. М. Лещенко, О. С. Ушакова та ін.).  

З огляду на це, особливої наукової й практичної значущості набуває проблематика генезису 

розповідного мовлення дітей дошкільного віку, виявлення психологічних особливостей, 

сприймання та породження цього різновиду мовлення.  

Проте специфіка усного розповідного мовлення дошкільників у психологічному й 

психолінгвістичному аспектах сьогодні є недостатньо вивчена, зокрема не досліджені особливості 

процесуальності дитячого розповідання, не встановлені рівні розвитку мовленнєвих навичок і умінь 

розповідання, а саме: здатності втілювати в структурах усного мовлення внутрішні задуми. Також в 

усному розповідному мовленні не вичленовуються психолінгвістичні та металінгвопсихологічні 

параметри [1]. Існують протиріччя між недостатньою розробленістю проблеми і її значимістю в 

становленні особистості дошкільника; між нагальною потребою гармонізації усного розповідного 

мовлення та нестачею розроблених програм розвитку дітей у цій галузі.  

Вочевидь, беззаперечний зв'язок мовлення дітей дошкільного віку з психічними процесами 

зумовлює додаткову необхідність виявляти вікові та індивідуальні особливості генезису усного 

розповідного мовлення як стрижневого процесу психічного розвитку дітей з урахуванням зони 

найближчого розвитку. 

Тому вирішення цих проблем потребує нових наукових теоретичних та емпіричних розробок, які 

б сприяли гармонізації усного розповідного мовлення дошкільників. Шляхи вивчення даної 

проблематики вбачаємо в наступних діях: обґрунтуванні залежності онтогенезу розповідного усного 

мовлення від стану розвитку внутрішнього мовлення; розкритті особливостей процесів інтеріоризації 

й екстеріоризації в еволюції усного мовлення дітей дошкільного віку; висвітленні зумовленості 

розвитку внутрішнього мовлення дошкільників здатністю сприймання й образами сприймання, 

уміннями розгортати програму внутрішнього мовлення у зовнішнє; розробці підходів і формулюванні 

психодидактичних принципів вивчення генезису розповідного мовлення дітей дошкільного віку; 

створенні психодіагностичних методик студіювання мовлення дошкільників (розвинутості 

мовленнєвих навичок й умінь розповідного мовлення), психокорекційних технік комунікативно-

мовленнєвого спрямування; розробці; розробленні та апробованні програми гармонізації 

розповідного мовлення дітей дошкільного віку в зоні актуального розвитку. 
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Formation of any standard is a difficult process since the established standard needs to have specific 

characteristics: it should be universal, practical and applicable. Talking about the educational standards, it 

is very hard to avoid overgeneralization. Education in general is a gentle process that has specific stages. 

That is why the standards should be understandable and coherent. Consequently, priority standards should 

be established basing on the main needs of the student at the specific age.  

First of all, it should be noted that the standards become the base for the further development of any 

educational process. According to Ainsworth and Viegut, priority standards have an impact on the 

curriculum, formative assessment and further educational program [1]. That is why the definition of the 

priority standard needs to be given first: priority standard can be defined as a set of requirements that the 
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student should be able to perform at the specific age and this set can be used as an achievement measure 

or even the norm. It can be seen that according to the priority standards, entire education system should 

be formed. However, these standards are not absolute since they might not be easily followed by all 

students in class: according to the general rule, class has students that are able to perform beyond the 

standard and students that can hardly reach them. Nevertheless, the standards are formed according to 

the achievements of the “majority” and that is why they can be called universal. Applicability of the standards 

is presented in the measurement of achievement and identification of the norm: at the specific age, the 

student should be able to perform certain activities [2]. Finally, any standard should be coherent, and that 

is why it is important to form them according to the abilities of the student.  

Talking about priority standards in psychological education, it should be noted that they should be 

perceived as the final point of the educational program. First of all, it is a goal that is set in the classroom 

during lessons. It should be noted that priority standard is not a limitation, but it is a point of orientation. 

According to Ainsworth and Viegut, big ideas, essential questions, learning intentions, assessments, and 

evaluations are based on the priority standard [1]. It means that the teacher has a freedom of setting up 

the way to achievement and he or she is able to decide which way would be the most efficient for the 

specific class. Secondly, priority standards allow choosing the most effective teaching methods for the 

specific group of kids. It means that “the Standards aim to align instruction with this framework so that many 

more students than at present can meet the requirements of college and career readiness” [3, p. 14]. 

Talking about educators, it should be noted that they are the first elements that are impacted by the 

unwrapping process since they are almost directly integrated into educational system as such. It means 

that teachers are the main link between educational system and students gradually become indivisible 

elements of that system. In other words, educators have the goals that are set by the standards, however, 

the way how those standards will be unwrapped depends on the educator. The best way to explain these 

processes is the following: six categories are small packages that are placed into one bigger box which is 

called “standard”. Educators unpack this box to give the contents to students in class, however, teachers 

fill smaller packages with sweets that are chosen by them. It all means that standard is not a limitation: it is 

a goal, but how it will be achieved depends on the teacher. Consequently, educators are free in choosing 

the method as long as the outcome will correspond to the goal, presented in a standard. 

Nowadays, priority standards of psychological education in Ukraine need to be revised. The process of 

standardization might be even more difficult than the process of unwrapping since specific standards should 

be universal and applicable, at the same time, they should not be overgeneralized. Curriculum and 

assessment are directly dependent on the set standards since the way how educational process is 

maintained and evaluation criteria should be clear and understandable and should correspond to the 

standard. In addition, teacher is not obliged to use validated methods as long as he/she can achieve the 

goal which is also set by the priority standard.  
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Постановка проблеми. Вивчення сучасного стану професійної підготовки майбутнього лікаря 

свідчить, що вирішенню зазначеного завдання вищими навчальними закладами приділяється 
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недостатня увага. Результати аналізу навчальних планів та програм підготовки медичних фахівців 

свідчать, що психологія емоцій не виділяється в окремий об‘єкт педагогічного впливу, а тому існує 

об‘єктивна суперечність між реальною потребою майбутнього фахівця в оволодінні знань з 

психології емоцій та можливістю отримати їх у процесі навчання у вищому медичному навчальному 

закладі. Розв‘язати цю суперечність, на наше глибоке переконання, можна шляхом формування 

емоційної компетентності майбутнього фахівця, оскільки акумулює в собі як професійну 

компетентність, так і індивідуальні властивості особистості. 

Виклад основного матеріалу. Результати проведеного нами аналізу дозволили встановити, що 

на сьогодні проблема формування емоційної компетентності майбутнього фахівця є новою в галузі 

психологічних досліджень. Однак, на наше глибоке переконання, доцільно з‘ясувати, яким чином 

вирішується дана проблема в практиці вищої медичної освіти. В зв‘язку з цим нами були виділені 

наступні аспекти аналізу: можливості теоретичної і практичної складових професійної підготовки 

майбутнього лікаря в світі даної проблеми; дисципліни, які реалізують вищезазначений напрямок 

підготовки фахівця; розвиток компонентів емоційної компетентності, передбачених у змісті освіти. 

Аналіз державного стандарту вищої медичної освіти показав, що навчальні дисципліни, 

передбачені даним документом, мають певний потенціал формування емоційної компетентності 

майбутнього фахівця-лікаря. Кожний з циклів навчальних дисциплін (гуманітарних, соціально-

економічних, фундаментальних, професійно-орієнтованих) має власні можливості для формування 

емоційної компетентності. Все ж таки, провідна роль у формуванні  означеної якості особистості 

майбутнього лікаря належить предметам гуманітарного циклу, серед яких особливе місце посідають 

психолого-педагогічні дисципліни.  

Такі навчальні предмети гуманітарного циклу, як «Основи психології. Основи педагогіки» (для 

студентів медичних спеціальностей); «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», 

«Психологія особистості», «Психологія спілкування», «Експериментальна психологія та 

психодіагностика» та ін. (для студентів лікарів-психологів)  мають більшій потенціал формування 

емоційної компетентності. 

Крім того, аналіз державного стандарту вищої медичної освіти з підготовки фахівців за 

напрямком 1201 «Медицина»  показує, що найбільшу можливість з отримання теоретичних знань та 

набуття практичних навичок в галузі емоцій мають студенти, які навчаються за спеціальністю 

«Медична психологія». Так, у курсі «Загальна психологія» (1-2 курс) на вивчення емоційної сфери 

особистості відводиться 20 годин; у курсі «Експериментальна психологія та психодіагностика» (2 

курс) – 3 години; у курсі «Психофізіологія» (3 курс) – 5 годин; у курсі «Медична психологія» (4 курс) – 

8 годин; «Психологія посттравматичних станів» (5 курс)  – 4 години; «Психологія діяльності 

медичного працівника» (6 курс) – 7 годин; «Психогігієна діяльності медичного працівника» (6 курс) – 

12 годин. У курсі «Вікова та педагогічна психологія» (2 курс) розглядаються питання безпосередньо 

пов‘язані з особливостями емоційної сфери у різних вікових групах; у курсі «Психологія 

обдарованості» розглядаються емоційні особливості розумово обдарованих дітей та молоді в 

порівнянні з пізнавальною сферою особистості (4 години); у курсі «Патопсихологія» (5 курс) виділено 

4 години на вивчення патології емоційної сфери. Незначний потенціал закладений в змісті таких 

навчальних курсів, як «Психологія спілкування» (3 курс), «Психологія посттравматичних станів», 

«Психологія сім‘ї», «Спеціальна психологія та дефектологія» (5 курс); «Психотерапія», «Арт- та ігрова 

терапія» (6 курс). 

На жаль, у державному стандарті вищої медичної освіти підготовки фахівців за спеціальностями  

«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія» опанування 

психологічними знаннями здійснюється на 1 та 3 курсах і в недостатній, як на наш погляд, кількості 

годин. Так, в курсі «Основи психології. Основи педагогіки» на вивчення емоційної сфери відводиться 

2 лекційні та 2 семінарські години, що вкрай мало не лише для отримання загальних знань про 

емоційну сферу, а й тим більше для формування емоційної компетентності майбутнього лікаря. Крім 

того, недостатньо уваги приділяється способам розвитку даного феномену, прийомам емоційної 

саморегуляції, моделювання і розв‘язанню емоціогенних ситуацій в професійній діяльності лікаря. 

Практично не розглядаються питання професійної спостережливості (когнітивний, перцептивний, 

емпатійний, комунікативний компоненти), а також діагностики емоційних станів. 

Аналіз навчальних програм з  підготовки майбутніх лікарів показав, що в них немає тем, розділів, 

присвячених емоційній компетентності лікаря. Виключенням є програми, розроблені для студентів 

спеціальності «Медична психологія»: психологія діяльності медичного працівника, психологічні 

особливості професійної діяльності, психогігієна професійної діяльності медика, які, на нашу думку, 

сприяють не лише становленню фахівця, а й формуванню професійних компетентностей лікаря, в 

тому числі й емоційної. 
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Виходячи з власного досвіду, проаналізувавши достатню кількість навчальних програм 

підготовки майбутніх лікарів, зазначимо, що лікар має володіти емоційною компетентністю 

(професійною якістю розпізнавання і регуляції власних емоцій та емоцій інших, вміння об‘єктивно 

оцінювати емоційні стани, керувати ними тощо). Лікарю необхідно володіти методами емоційного 

впливу, які необхідні не лише для встановлення стосунків, а й створення сприятливого емоційного 

клімату як однієї із складових лікувальної взаємодії. Необхідно також зазначити, що в сучасних 

педагогічних умовах доцільно приділяти увагу діагностиці психологічних особливостей емоційної 

сфери, вивченню феномену емоційної компетентності при розгляді різноманітних ситуацій 

професійної діяльності майбутнього лікаря. 

Враховуючи велику професійну важливість формування емоційної компетентності постала 

проблема пошуку певних потенціалів професійної підготовки у її розв‘язанні. 

У нашому уявленні процес формування емоційної компетентності складається з наступних 

етапів. Так, на першому етапі (теоретична підготовка) відбувається оволодіння студентами 

теоретичними і емпіричними знаннями з основ емоційної сфери, усвідомлення студентами ролі 

емоційної компетентності у професійній діяльності лікаря (курс «Психологія емоцій»); другий етап 

(практична підготовка) спрямований на пізнання особливостей власної емоційної сфери, оволодіння 

студентами теоретичними і емпіричними знаннями з основ емоційної компетентності, розвиток 

емоційної виразності, регуляція емоційних станів, застосування студентами набутих знань, 

формування вмінь і навичок у навчально-пізнавальному процесі (навчальний тренінг «Формування 

емоційної компетентності»); на третьому  етапі (інтернатура) відбувається застосування набутих 

знань, корекція умінь і відпрацювання навичок з основ емоційної компетентності у процесі практичної 

діяльності (практикум професійних навичок). Основними компонентами розвитку професійних 

компетенцій у сфері емоцій є: мета, принципи, на яких має будуватись навчально-пізнавальна 

діяльність студентів, комплекс педагогічних умов, що сприятимуть ефективності процесу 

формування емоційної компетентності, зміст навчання, етапи формування емоційної 

компетентності, форми, методи і засоби навчання, контроль, корекція і оцінка діяльності студентів, 

результат процесу формування емоційної компетентності. 

Висновки. Виходячи з вищезазначеного аналізу, стає очевидним наступне: по-перше, проблема 

формування емоційної компетентності майбутнього лікаря є однією з важливих у контексті сучасних 

методологічних проблем фахової підготовки лікарів в умовах реформації професійної медичної 

освіти; по-друге, аналіз державного освітнього стандарту вищої медичної освіти показав, що деякі 

навчальні дисципліни, передбачені даним документом, дозволяють студентам отримати інформацію 

про психологічний аспект емоційної сфери, емоційної організації особистості, про вікові особливості 

даного феномену, а також про основи управління емоційними станами. В змісті деяких навчальних 

програм, програм з виробничої практики (для студентів медико-психологічного факультету, що 

навчаються за спеціальністю «медична психологія і отримують фах лікаря-психолога), програм 

суміжних дисциплін для лікарів-інтернів передбачені також завдання, спрямовані на розвиток 

емоційної сфери, а відтак формування емоційної компетентності, однак всі вони, на жаль,  мають 

лише ознайомчий і фрагментарний характер; по-третє, сьогодні розроблені і вже використовуються 

різні вправи, завдання, семінари, практикуми, спрямовані на розвиток емоційної сфери, формування 

емоційної компетентності студента, які можуть бути використані в якості додаткового матеріалу в 

процесі теоретичної і практичної підготовки майбутнього лікаря у вищому медичному навчальному 

закладі. Насамкінець слід зазначити, що вище перелічені програми відображають принципи 

традиційної підготовки фахівця. В той час, сьогодні пропонуються нові підходи, спрямовані, в першу 

чергу, на розвиток індивідуальних властивостей особистості фахівця. З цієї точки зору, проблема 

формування емоційної компетентності лікаря, на жаль, не розглядалась. Слід також зазначити, що 

неможливо розширювати рамки теоретичної і практичної програми професійної підготовки фахівця, 

а формування емоційної компетентності майбутнього лікаря не є єдиним завданням навчального 

процесу. Саме тому, на наш погляд, необхідно знайти такий підхід, вибудувати таку програму, яка 

зможе забезпечити розвиток індивідуальності фахівця, зокрема формування його емоційної 

компетентності протягом всього процесу навчання у вищому медичному навчальному закладі; по-

четверте, розвиток емоційних особливостей студентів є одним із чинників процесу формування 

емоційної компетентності особистості майбутнього фахівця. А це, в  свою чергу, обумовлює 

необхідність їх урахування в організації навчально-виховного процесу на різних його етапах з метою 

навчити студентів керувати своїми емоційними станами – формувати здатність контролювати 

причини емоцій, набувати вміння передбачати ситуацію, що викликає ті чи інші емоції. 
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Відповідно до сучасного статусу підрозділів (загонів) спеціального призначення (далі – ПСП) 

формування нових компетентностей у військовослужбовців веде до суттєвих змін у професійній 

освіті та професійній підготовці. З початком проведення антитерористичної операції та появою нових 

завдань у військового формування в Україні внутрішні війська МВС ліквідовано та на їх базі Законом 

України «Про Національну Гвардію України» від 13 березня 2014 року № 876-VII її відновлено (далі 

– НГУ). У цей період почали надходити на її озброєння нові, як для неї, види стрілецької зброї, 

артилерії, переносних зенітних ракет, озброєння бронетранспортерів тощо, що зумовило 

необхідність формування нових компетентностей у військовослужбовців. Як наслідок, все це 

викликає зміни у навчальних програмах професійної освіти та підготовки, що вимагає узгодженості 

між ринком праці, переходу від вторинного до первинного ринку праці військовослужбовців шляхом 

навчання у вищих навчальних закладах (як правило військових), перевірки індивідуального рівня 

професійної підготовки підрозділу спеціального призначення у процесі міжвідомчих 

антитерористичних тренувань [2, с. 208-209, с. 224]. 

Організаційно у структурі НГУ існують підрозділи (загони) спеціального призначення (далі – 

ПСП). Зазначені підрозділи призначені для захисту та охорони життя, прав, свобод і законних 

інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних посягань; забезпечення громадської 

безпеки; боротьби і знищення терористичних організацій; оперативного реагування на дії незаконних 
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воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій (п.1.2. 

Наказу МВС України «Про затвердження Положення про підрозділи (загони) спеціального 

призначення Національної гвардії України від 09 липня 2014 р. № 651); організації диверсійних актів 

та виконання інших складних бойових завдань (мала війна) в надзвичайно екстремальних умовах із 

застосуванням спеціальної тактики і засобів; участі у проведенні спеціальних операцій як різновиду 

складного виду тактичних дій (наприклад: спеціальне патрулювання, індивідуальний оперативний 

пошук, контрзасідка, розвідувально-пошукова та маневрова групи, загін прикриття, контрдиверсійні 

спецоперації тощо [1]); ліквідації наслідків надзвичайних або кризових ситуацій, здійсненні заходів 

правового режиму воєнного та надзвичайного стану тощо. Такі завдання вимагають високого рівня 

професійної підготовки, що спричинене підвищеним ризиком для життя та здоров’я 

військовослужбовців. А в умовах службово-бойової діяльності, як зазначає Є. С. Яковенко, 

необхідним є високий рівень професійної компетентності, фізичної підготовки, стійкі морально-

вольові та професійно-особистісні якості у формуванні особистості професіонала з метою реалізації 

готовності до професійної діяльності, і особливо – формування у майбутніх офіцерів ПСП 

професійних умінь при діях в екстремальних умовах службово-бойової діяльності [5].  

Над основами підготовки ПСП внутрішніх військ МВС України працюють Ю. П. Бабков, 

В. М. Бацамут, О. В. Лисенко, М. М. Медвідь, О. М. Медвідь, О. О. Морозова. С. Т. Полторак, 

О. М. Попригін, І. І. Приходько, І. Г. Радванський, В. М. Халеп, О. В. Хацаюк та інші. Однак 

комплексного дослідження професійної компетентності зазначених загонів немає. 

Значної уваги заслуговує специфіка професійної підготовки ПСП. Тактико-спеціальна підготовка 

передбачає загальну характеристику суб’єктів протидії зазначеним підрозділам, типологію можливих 

об’єктів виконання ними завдань (повітряні судна; різні види транспорту; основи польової та 

штурмової або антитерористичної виучки та особливості проведення спеціальних операцій). Видами 

занять є тактико-стройові, рольові ігри, заняття з виїздом, комплексне. Вогнева підготовка включає 

заходи безпеки під час поводження зі зброєю, вивчення матеріальної частини стрілецької зброї, 

положення зброї у різних умовах, особливості ведення вогню у спеціальних операціях, методику 

навчання стрільбі і проведення тактико-вогневих занять, вогневий бій на коротких дистанціях, 

стрільбу з пістолета і відхід з лінії прицілювання противника тощо. Спеціальна фізична підготовка 

включає акробатичні вправи, прискорене пересування і подолання перешкод, спеціальні прийоми 

рукопашного бою та удосконалення навичок його ведення, найуразливіші зони тіла людини. До 

особливостей професійної підготовки ПСП також належить тренування основних (приведення зброї 

до нормального бою, практична стрільба, маскування, приховане пересування, розвідка ділянки 

місцевості, визначення відстані, орієнтування на місцевості, вправи на розвиток зорової пам’яті, 

зв’язок) і додаткових (виклик вогню, способи евакуації, читання або маскування слідів, виживання, 

надання першої медичної допомоги, доповідь інформації про противника) навичок снайперів, 

озброєння і спорядження снайперської пари (снайпер і спостерігач), спеціальна підготовка і тактико-

спеціальна підготовка снайперів і інструкторів з підривної справи тощо [4]. Нормативні вимоги 

передбачені до різного виду підготовки (вогневої, бойової та спеціальної) підрозділів (загонів) 

спеціального призначення НГУ відповідно до наукових, навчально-методичних матеріалів у зв’язку з 

підготовкою та проведенням масових заходів, ліквідацією масових заворушень, використання 

засобів індивідуального захисту та активної оборони [3].  

У курсі стрільб з вогневої підготовки (Наказ МВС України від 15 липня 2013 р. № 679) окремо 

виділено вправи для стрільби з кулеметів, особливості організації та виконання вправ стрільб зі 

стрілецької зброї (розділ ІІ) та зі спеціальної підводної зброї. На практиці у ситуації, коли 

військовослужбовці таких підрозділів залучаються до участі в проведенні антитерористичної 

операції (АТО) підвищуються вимоги до рівня їх підготовки, який повинен бути вищим від решти 

військовослужбовців, у тому числі і щодо поводження зі зброєю. Тому окремо виділено вправи для 

стрільби з кулеметів, особливості організації та виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї (розділ 

ІІ) та зі спеціальної підводної зброї. Стрільби діляться на навчальні (початкові, підготовчі, навчальні 

та групові вправи) і контрольні (вправи визначаються, як правило, командиром підрозділу). 

Найвищим рівнем підготовки є тактичні (тактико-спеціальні) навчання з бойовою стрільбою. 

Особливу роль звернено на удосконалення навичок, пов’язаних з розвитком високого рівня 

маневреності та швидкісної ефективної дії, тобто у поєднанні виконання вправ стрільб з елементами 

тактичних дій (п.1.5.). Це вправи навчальних стрільб з автомата, штурмової гвинтівки (карабіна), 

ручного кулемета; із снайперської гвинтівки та зі гладкоствольної рушниці; спеціальна вправа з ножа 

розвідника (НРС) та із стрілецької зброї в складі бойових груп та ПСП; зі спеціальної підводної зброї 

як на березі (над водою), так і під водою (п.5.2.). 

Тимчасова програма бойової та спеціальної підготовки підрозділів НГУ затверджена 

розпорядженням від 30 грудня 2014 р. № Р-23 призначена для підготовки військовослужбовців за 
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напрямками службово-бойової діяльності, у якій визначено зміст організації навчання 

військовослужбовців та підрозділів військових частин та розроблена на рік з тривалістю навчання 10 

місяців (два півріччя по 5 місяців кожний). ПСП військових частин з охорони важливих державних 

об’єктів, дипломатичних представництв, консульських установ займаються за програмою військових 

частин оперативного призначення (ВЧОП). Перелік предметів навчання становить гуманітарна, 

військово-інженерна, вогнева, фізична, тактична, розвідувальна, стройова, військово-медична, 

правова підготовки; Статути Збройних Сил України; радіаційний, хімічний та біологічний захист. Для 

ПСП окремо виділено теми тактичної підготовки (всього 22 години), а саме: «Призначення та 

завдання ВЧОП, їх організація», «Сили та засоби, які залучаються для виконання службових 

завдань», «Служба військових нарядів при виконанні службових завдань», «Заходи особистої 

безпеки військових нарядів», «Підстави та межі застосування військовослужбовцями заходів 

фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї охорони громадського порядку (ОГП) під 

час проведення масових заходів», «Охорона органів державної влади». У подальшому тематика 

навантажується особливостями виконання завдань шляхом патрулювання; на посту охорони 

порядку, КПП (контрольно-пропускного пункту блокпосту); за допомогою застосування технічної 

охорони; при виникненні надзвичайних ситуацій тощо. Особлива увага звернена на тактику при 

виконанні спеціальних завдань щодо дій військових нарядів при проведенні цільової оперативно-

профілактичної операції та комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання. Особливості 

змісту тактичної підготовки передбачають тематику ПСП із забезпечення безпеки громадян та 

громадського порядку в районах дії режиму надзвичайного стану як поєднання, зокрема: 

– теорії (заняття №1) – надзвичайний стан. Права та обов’язки військовослужбовців під час 

виконання службово-бойових завдань (СБЗ) в умовах введення надзвичайного стану; 

– і практики (заняття №2) – склад, екіпіровка, завдання, обов’язки комендантського поста, 

патруля, наряду на КПП, резерву. Порядок перевірки документів у громадян і огляду транспортних 

засобів на КПП. Порядок вилучення зброї, боєприпасів. Огляд об’єктів. Проведення обшуку 

підозрілих осіб. Переслідування порушника, який втікає. Дії групи спеціального призначення при 

розосередженні та усуненні пікетів на магістралях і промислових підприємствах. Заходи безпеки при 

виконанні СБЗ та дотримання законності.  

Поєднуючи теорію і практику професійної діяльності заняття проводять як у класі бойової 

підготовки, так і у містечку тактичної підготовки, що свідчить про створені умови для розвитку 

професійних дій у швидкозмінних ситуаціях екстремального характеру.  

Як правило, у навчально-методичних зборах задіяні командири та їх заступники, снайпери, 

інженерно-саперні фахівці, фахівці зв’язку, фахівці кінологічної служби, фахівці висотної підготовки. 

Основними видами занять для зазначених категорій фахівців є комплексні заняття, лекторії, тренінги, 

інструкторсько-методичні, тактико-стройові заняття з бойової готовності, показові, заняття-польові 

виходи, тактико-спеціальні навчання, тактико-стройові навчання, комплексне тренування, 

тренування з оповіщення. Особлива увага звернена на професійно-психологічну підготовку, вогневу, 

повітрянодесантну, фізичну підготовку. Також заняття проводять разом з групами оперативного 

призначення, боротьби з тероризмом та іншими. До специфіки такої підготовки належить велика 

увага відпрацюванню вмінь та навичок у простих та складних умовах, у визначені строки, вправ на 

витривалість щодо підтримання бойової готовності до виконання завдань під час надзвичайних 

обставин (ситуацій) та в умовах надзвичайного стану.  

Основні вимоги до професійної діяльності військовослужбовців спеціального підрозділу:  

– на рівні знань: гнучкість інтелектуального розвитку для дій в екстремальних ситуаціях під 

час виконання службово-бойових завдань; 

– на рівні умінь: високий рівень фізичної витривалості та резерву організму, емоційної 

стійкості, особистого професіоналізму, відповідальності та виконання завдань, покладних на 

військовослужбовців у правовому полі; уміння проводити підривні роботи та користуватися 

різноманітними засобами зв’язку, використовувати спеціальну техніку, співпрацювати, уміння 

переносити знання та навички на нові ситуації; володіти чітко відпрацьованими діями в елементах 

бойових порядків під час проведення спеціальних операцій із знешкодження особливо небезпечних 

і озброєних злочинців, які захопили заручників в адміністративних спорудах, у місцях скупчення 

людей і в умовах проявів актів тероризму; 

– на рівні навичок: практичні навички для дій в екстремальних ситуаціях під час виконання 

службово-бойових завдань. 

До професійно важливих якостей військовослужбовців спеціального підрозділу віднесено 

сміливість, хоробрість, упевненість, контрольована агресивність, спонтанність, стресостійкість, 

стенічний тип реагування та особливості мотивації. 

У зазначеній екстремальній діяльності військовослужбовців спеціального підрозділу виділено: 
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– важливі особливості уваги і спостережливості (професійна спостережливість, здатність 

тривалий час зберігати увагу в умовах виснаженості і сторонніх подразників); 

– суттєві показники пам’яті (особлива пам’ять на зовнішність та поведінку людини; моторна 

пам’ять з такими важливими якостями, як здатність до швидкої дії в умовах дефіциту часу та 

розвинена крупна моторика); 

– важливі особливості інтелекту (уміння бачити кілька можливих шляхів і подумки визначати 

найбільш ефективні, здатність приймати рішення за браком інформації і часу та відтворювати 

зоровий образ за словесним описом, почуття гумору). 

– комунікації (особливості домінантного стилю поведінки, почуття суперництва, компромісу 

та уміння довести до слухача свої думки і наміри, здатність швидко знайти потрібний тон та доцільну 

форму спілкування залежно від психологічного стану та індивідуальних особливостей 

співрозмовника, уміння погоджувати свої дії з діями інших). 

Таким чином, проаналізовані нормативно-правові акти діяльності ПСП НГУ, монографічні 

дослідження свідчать про те, що коло повноважень ПСП охоплює захист, охорону життя прав, свобод 

і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних посягань та вимагає високий 

рівень професійної підготовки, а отже, підвищені вимоги до бойової, тактико-спеціальної і морально-

психологічної підготовки особового складу та військової дисципліни, тому що професійну діяльність 

військовослужбовця ПСП віднесено до екстремального виду діяльності.  
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Коррекция неадаптивного мышления является одной из основных задач психологической и 

психотерапевтической помощи. Многочисленные исследования показали, что у хорошо 

адаптирующихся людей когнитивные стратегии восприятия реальности отличаются гибкостью и 

универсальностью. В случае необходимости, такие люди способны достаточно быстро 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%94%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9C.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%20%D0%9C$
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%9669417:%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80.%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87.


126 
 

перестраиваться и приспосабливаться к новым условиям жизни. Они не склонны погружаться в 

негативные переживания и отличаются оптимизмом и жизнестойкостью. У них хорошо развиты 

копинговые стратегии, что позволяет успешно преодолевать большую часть жизненных стрессов, и 

при этом вполне продуктивно и плодотворно работать. 

Мышление является своеобразным индикатором психического состояния. Стиль и способ 

мышления, в значительной мере определяют уровень психического здоровья человека, а, значит, и 

качество его жизни. Существует прямая связь между адаптационными возможностями человека и 

уровнем адаптивности его мышления [4; 6].  

В наиболее общем виде, мышление представляет собой процесс познавательной деятельности 

человека. К одним из наиболее значимых продуктов мыслительной деятельности относят мысли и 

убеждения. Они то и являются основными мишенями психокоррекционного и 

психотерапевтического воздействия, т.к. во многом формируют представления человека о себе и 

окружающем мире или «картину мира». Суггестивная модификация мышления представляет собой 

его видоизменение, усовершенствование с помощью различных приемов прямого и косвенного 

внушения. 

Психотерапевтической суггестии посвящено множество публикаций. В первую очередь нужно 

отметить работы таких исследователей, как М.М. Асатиани, И.В. Стрельчук, С.И. Консторум, К.И. 

Платонов, К.М. Варшавский, В.Е. Рожнов, Б.Д. Карвасарский, П.И. Буль, А.П. Слободяник, Н.В. 

Иванов, Р.Д. Тукаев, L. Chertok и др. [1]. В большинстве отечественных и зарубежных публикациях 

психотерапевтические феномены поясняются линейными причинно-следственными 

соотношениями. Стратегия психотерапевтической работы представляет собой последовательное 

выявление конкретных «причин» проблемы, а после интеллектуальную и аффективную ее 

проработку. С позиций современной постнеклассической научной парадигмы такой подход нельзя 

считать вполне достаточным, т.к. он не учитывает нелинейный характер протекания большинства 

психических процессов. Очевидно, возникает необходимость в пересмотре некоторых 

традиционных положений.  

Теоретические и экспериментальные исследования в этом направлении позволили предложить 

принципиально новый подход, а именно мультимодальную суггестивную психотерапию [5]. 

Мультимодальная суггестивная психотерапия и ее теоретические основания – относительно новое 

направление исследований. Количество публикаций, посвященных этой теме, крайне 

незначительно. В представленных прежде работах [3; 4; 5] изложены лишь основные идеи 

мультимодальной суггестивной психотерапии и методические рекомендации по ее практической 

реализации. В этих публикациях отсутствует системное изложение концептуальных положений, на 

которых может выстраиваться теория мультимодальной суггестивной психотерапии. Возникла 

очевидная необходимость восполнить этот пробел.  

Анализ традиционных психотерапевтических подходов показывает весьма специфический 

характер толкований продуктов мыслительной деятельности. Большинство мыслей и убеждений 

рассматриваются как нечто окончательно случившееся. Их изменение представляется как 

качественный переход от одних мыслей или убеждений к другим. Преобладание линейных 

причинно-следственных трактовок ведет к частичной утрате изначальной «процессуальности» 

мыслительной продукции. Результатом этого является повышение «статичности» базовой картины 

мира. Динамичный изменчивый мир втискивается в набор шаблонов-убеждений. Все это влияет на 

процесс принятие решений. Уменьшение многообразия возможных выборов ведет к снижению 

уровня адаптивности мышления.  

Данную проблему можно преодолеть, если анализировать когнитивные процессы с позиций 

эволюционного холизма. В этом случае мышление предстает как открытая нелинейная система-

процесс, которая постоянно эволюционирует. Эта система-процесс динамична и способна к 

самоорганизации. Мысли и убеждения можно представить как своеобразные когнитивные 

структуры-аттракторы, которые находятся в метастабильно устойчивом состоянии. Новые мысли, 

попадающие в поле притяжения такой структуры-аттрактора, неизбежно к ней эволюционируют 

независимо от вариаций начальных условий.  

С позиции эволюционного холизма, при достижении когнитивной структурой  критического 

неравновесного состояния (состояние выраженной неадаптивности), достаточно относительно 

небольшого воздействия для ее перехода в качественно новое более устойчивое состояние 

(состояние относительной адаптивности). При этом важна не столько сила воздействия, сколько 

удачно выбранный момент и место его приложения. Можно говорить о «топологически и 

темпорально правильном, резонансном воздействии» [2]. Роль такого «резонансного» воздействия, 

вполне может исполнять психотерапевтическое внушение.  
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Внушение (суггестию) можно использовать и как инструмент провокации неравновесного 

состояния системы и как источник «материала» для построения новой саногенной «картины мира». 

Как показали предыдущие исследования, провокацию неравновесного состояния удобнее всего 

вызывать с помощью метода конфронтационной суггестии [3]. Основную идею данного метода 

можно представить в следующих положениях: 1. Существуют общенаучные идеи-принципы, 

которые являются смысловыми антагонистами неадаптивных мыслей и убеждений; 2. Эти идеи-

принципы можно внушить человеку и на их основании сформировать новые саногенные мысли и 

убеждения; 3. Провокационное столкновение идей-принципов с неадаптивными мыслями приводит 

к коррекции последних.  

В наиболее общем виде, основные этапы суггестивной модификации мышления выглядят 

следующим образом: 1. Информационное наполнение или внушение базовых идей-принципов, 

обладающих значительным саногенным потенциалом; 2. Провокация феномена когнитивного 

диссонанса, который создает мотивационную основу для преодоления неадаптивного состояния; 3. 

Запуск процесса спонтанной адаптационной модификации когнитивных структур-процессов, 

который выводит человека из состояния когнитивного диссонанса.  

К наиболее значимым психотерапевтическим идеям-принципам следует отнести идеи-принципы 

непрерывной изменчивости, взаимосвязи, относительности, необратимости, самоорганизации, 

динамического равновесия. Именно они позволяют наилучшим образом преодолевать смысловую 

ограниченность, нелогичность неадаптивных мыслей и убеждений. Понятно, что любая новая 

адаптивная идея должна быть эмоционально заряжена, энергетически поддержана стенической 

эмоцией.  

Метод конфронтационной суггестии является основой мультимодальной суггестивной 

психотерапии. Исследования показывают, что только комплексное мультимодальное суггестивное 

воздействие позволяет достичь стойкого психокоррекционного эффекта и реального повышения 

общей адаптивности мышления [5]. Происходит это за счет того, что комплексное мультимодальное 

суггестивное воздействие позволяет активизировать процессы формирования более-менее стойких 

саногенных когнитивных структур-аттракторов. Те, в свою очередь, задают направленность 

процессам обработки уже имеющейся, а, также, новой информации. Возникает эффект 

«заданности» конечного результата. Саногенная структура-аттрактор диктует исход. Происходит 

насильственное согласование, упорядочивание, ассимиляция прежних и новых идей. 

Психотерапевтическая суггестия лишь раскачивает и подготавливает когнитивную систему к 

изменениям. Дальше уже запускается самопроизвольный процесс модификации когнитивной 

структуры с дальнейшим ее переходом в состояние метастабильного равновесия.  

Обобщая приведенные выше соображения, можно сформулировать основные положения 

концепции адаптационной суггестивной модификации мышления: 1. Успешность психологической и 

социальной адаптации человека зависит от адаптационных возможностей (адаптивности) его 

мышления; 2. Мышление можно рассматривать как открытую нелинейную систему-процесс, к 

которой применимы методологические принципы общей теории систем; 3. Уровень адаптивности 

мышления можно повышать с помощью комплексной мультимодальной гетерогенной суггестии; 4. 

Главными психотерапевтическими «мишенями» адаптационной суггестивной модификации 

являются мысли и убеждения; 5. Основные этапы суггестивной модификации мышления – 

информационное наполнение (внушение базовых саногенных идей); провокация когнитивного 

диссонанса методом конфронтационной суггестии; запуск процесса спонтанной адаптационной 

модификации когнитивных структур-процессов; 6. Результатом адаптационной суггестивной 

модификации мышления является улучшение показателей его реалистичности, гибкости, 

креативности, а с ними и адаптивности в целом.  

Представленные концептуальные положения позволяют последовательно и корректно 

развивать общую теорию мультимодальной суггестивной психотерапии.  
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Сім’я – це найменший соціальний осередок суспільства, який є завжди моделлю конкретного 

історичного періоду розвитку суспільства і відображає його моральні та духовні суперечності. Це 

проміжна ланка між особистістю і суспільством, тому вона постійно відчуває на собі (безпосередньо 

або опосередковано) ті зміни, що відбуваються у суспільстві і, відповідно, через своїх членів, впливає 

на його розвиток [1]. 

Сім’я є однією з найважливіших складових нашого психологічного і суспільного благополуччя. В 

ідеальному варіанті вона повинна бути міцною і надійною. Такою, яка стане опорою в будь-яких 

питаннях і захистом від усіх життєвих негод та негараздів. Але, на жаль, саме сім’я, нерідко є 

предметом найбільшого занепокоєння та тривог, бентежить нас своєю постійно напруженою 

атмосферою. 

Широке коло питань, пов’язаних із формуванням сімейно-шлюбних стосунків, стабілізація 

шлюбного союзу, психологічними проблемами сучасної родини, знайшло відображення у роботах 

Т.Ф.Алексєєнко, Т.В.Андрєєвої, Л.В.Долинської, Т.А.Демидової, С.І.Голода, В.І.Зацепіна, 

Т.Л.Крюкової, С.В.Ковальова, А.П.Пономарьова, А.Г.Марченко, Д.М.Чечот та інших. 

На підставі багаточисельних досліджень сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців, були 

окреслені  найбільш поширені мотиви укладання шлюбу: 

• любов; 

• потреба в постійному сексуальному партнері; 

• обставини, що склалися, (найчастіше цими виступає вагітність); 

• психологічні причини – реалізація своїх потреб: бажання домінувати, прагнення до 

захищеності; 

• продовження роду; 

• вирішення побутових проблем – набуття побутового комфорту і матеріального достатку. 

Соціологами, також, були розроблені різні класифікації мотивів вступу в шлюб. Детальна система 

мотивів, отримана в результаті опитування, наводиться С. І. Голодом (1977):  

1. Любов - як мотив укладення шлюбу вказали 39% чоловіків і майже 50% жінок.  

2. Спільність-інтересів, поглядів - 26% чоловіків і 28% жінок.  

3. Почуття самотності - 15% чоловіків і 5% жінок.  

4. Почуття співчуття - відповідно 7% і 3%.  

5. Вірогідність швидкого народження дитини - 7% і 4%.  

http://www.psytir.org.ua/upload/journals/2.1/authors/2016/Manilov_Igor_Felixovich_Rozvytok_adaptyvnogo_myslennya_za_dopomogoyu_konfrontatsijnoi_sugestii.pdf
http://www.psytir.org.ua/upload/journals/2.1/authors/2016/Manilov_Igor_Felixovich_Rozvytok_adaptyvnogo_myslennya_za_dopomogoyu_konfrontatsijnoi_sugestii.pdf
http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current
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6. Випадковість - 4% і 2%.  

7. Матеріальна забезпеченість майбутнього чоловіка (дружини) - 0% і 3%.  

8. Наявність житлоплощі майбутнього чоловіка (дружини) 2% і 1%.  

9. Інші мотиви - 0,6% і 3% [2]. 

Як можна помітити, мотиви укладення шлюбу бувають різними. Кожен з цих мотивів може стати 

основою для створення міцної сім’ї, і кожен з них може зробити і чоловіка, і дружину нещасними. 

Адже спільне життя не будується за якимось, раз і назавжди складеним, схемами. А благополучне 

вирішення виникаючих в сім’ї проблем індивідуально залежить від обох членів подружжя.  

В психології описується декілька загальних аспектів стабільності сім’ї та шлюбу, здатних 

зруйнувати, навіть, саму щасливу спочатку сім’ю.  

Перший з таких аспектів, — вік майбутнього подружжя. Якщо їм менше двадцяти років, конфлікти 

в шлюбі практично неминучі. Як правило, молоді чоловік і дружина, через юнацький максималізм, 

ще зовсім не вміють йти на компроміси. Непримиренність позицій не дозволяє їм знаходити 

консенсус при вирішенні навіть незначних проблем.  Як підсумок — постійні сварки та коливання від 

любові до ненависті, які можуть закінчитися руйнуванням сім’ї. 

Другий аспект, що негативно впливає на стабільність сім’ї, — поверхневе знайомство, 

недостатнє знання один одного до укладення шлюбу. У перші кілька місяців після знайомства люди 

засліплені закоханістю і не в змозі помітити будь-які, навіть незначні, недоліки своїх обранців. Погляд 

на людину через призму закоханості завжди оманливий. Призма фіксує, а нерідко і домальовує, 

чесноти та гідності, ретельно приховуючи негативні риси характеру. Вони проявляться пізніше, і 

можуть не тільки викликати деяке розчарування в супутнику життя, але і його неприйняття.  

Третій аспект, часто руйнує основи щасливого шлюбу, — неповні або неблагополучні сім’ї, в яких 

виросли подружжя. У цьому випадку чоловік або дружина можуть будувати власний шлюб на базисі 

сценарію своїх батьків, підсвідомо або навіть усвідомлено будучи готовими до розлучення. Позиція 

такого шлюбу: «Я без тебе обійдуся». Подібний підхід до шлюбу, звичайно ж, є невірним спочатку. 

Адже сім’я повинна створюватися на принципах потреби один одному, інакше шлюб втрачає усілякий 

сенс. 

Четвертим аспектом, не сприяє стабільності сім’ї, виступає низький рівень забезпеченості обох 

членів подружжя та відсутність у них хорошої роботи і постійного доходу. Через цю проблему в 

сімейних відносинах нерідко виникає безліч розбіжностей та конфліктів, уникнути яких непросто. 

Часто батьки молодих висловлюють невдоволення подібним шлюбом, що, звичайно ж, істотно 

затьмарює безтурботне існування чоловіка і дружини. Тому, наважуючись на створення сім’ї, 

необхідно подумати і над тим, як її забезпечити. 

П’ятий аспект, який може зруйнувати здавалося б самі міцні шлюби, — різниця у віці, 

віросповіданні та рівні освіти подружжя. Віросповідання, в даному випадку, — питання не таке 

актуальне, як рівень освіти та різниця у віці. Різний рівень освіти теж може сприяти виникненню 

конфліктів. Проблемами стабільності сім’ї тут можуть стати різний обсяг знань, що кардинально 

різнить кола спілкування, не схожі один з одним спогади про минуле та інше. У цьому випадку, у 

подружжя дуже гостро постає питання самооцінки. Один з них починає страждати від комплексу 

неповноцінності, в іншого ж — з’являється спокуса зайняти домінуючу позицію. 

І, нарешті, шостий аспект, здатний завдати істотної шкоди родинним стосункам, — дошлюбна 

вагітність. Звичайно ж, у ряді випадків вона бажана, і є свого роду переходом до нового рівня 

відносин. Але нерідко буває, що вагітність є несподіваною, і шлюб, який є лише її наслідком, 

грунтується тільки на вимушеності, почутті обов’язку. Такі шлюби складно назвати сприятливими, — 

спочатку вони не мають за мету спільного прагнення обох людей побудувати власний світ. Тому сім’ї, 

створені таким чином, найбільше потребують обопільної терпимості подружжя, адже тепер перед 

ними стоїть загальна грандіозне завдання, — виростити нову людину [3]. 

Отже, з усього вищевикладеного можна зробити висновок, що найміцніші шлюби будуються на 

принципах і матеріальної, і соціальної, і психологічної рівності. Принципи ж ці набагато легше втілити 

в життя, якщо брати до уваги всі, руйнівні для шлюбу, фактори. 

В цілому ж, щасливий шлюб може бути створений за умови дотримання ряду вимог: 

Створення сім’ї після 22-25 років; 

Попереднє близьке знайомство з родиною обранця чи обраниці; 

Достатньо добре знання один одного; 

Тверде уявлення про те, як будуть забезпечуватися потреби сім’ї; 

Помірна різниця у віці між подружжям; 

Приблизно однаковий рівень освіти; 

Здатність чоловіка і дружини до поблажливості і терпіння [2]. 
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Найголовнішою умовою стабільності сім’ї та шлюбу виступає любов. Вона допомагає сім’ї 

вирішити безліч проблем. А насправді міцною сім’я  може стати тільки тоді, коли, крім любові, 

подружжя об’єднує дружба, повага, відповідальність за свого партнера, спільні цінності та інтереси.  
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Основний виклад матеріалу. У психології особистості виокремилося три лінії вивчення 

особистості, а також  три вектори її розвитку: самодетермінація -  як самоспричинювання, 

самопокладання – перша лінія. Самореалізація – як втілення самодетермінації, активність, 

самоздійснення, самопобудова – друга лінія особистості. Саморозвиток - як саморозгортання, 

особистісне зростання, саморозкриття – третя лінія особистості. Отже, для того, щоб особистість 

досягла самореалізації, як другої лінії свого розвитку, має здійснитись самодетермінація, як перша 

лінія розвитку. Самореалізація залежна як від здійснення першої  лінії (самодетермінація), так  і від  

третьої лінії розвитку особистості (саморозвиток). Отже, як наслідок розвитку перших двох ліній 

(самодетермінація і самореалізація), здійснюється третя лінія розвитку – досягається  саморозвиток.  

[11]. Дослідники відзначають, що самореалізація є справжня і хибна, тобто існує ще й 

квазісамореалізація. На думку А. Маслоу, справжня самроеалізація досягається через 

самоактуалізацію, а квазісамореалізація відбувається без самоактуалізації, часто самоактуалізацію 

при досягненні квазісамореалізації заміщає демонстративна акцентуація і неправдиве виконання 

завдання, приміром, учневі хтось зробив завдання, але він успішно відповів на уроці і одержав гарну 

оцінку. Самореалізація – це досягнення досконалості у тому, що людина здійснює. Справжня 

самореалізація має такий результат, який соціальна спільнота визнає як талановитий здобуток 

людства. (Леонтьев Д.О., 1997). [13]. Людина, перебуваючи у своїй поведінці, або діяльності, завжди 

змушена робити вибір: пасивність або активність, добро або зло. Свобода визначається як здатність 

людини самостійно вибирати свою поведінку. Основою здатності до свободи є сформована 

самодетермінація, - тобто дієві, глибинні переконання будь-якої людини, а також – і учня - про себе 

і про оточуючий світ. Умовою само детермінації, а також самореалізації (як досягнення і втілення 

самодетермінації) є наявність особистісного потенціалу. За Леонтьєвим Д.О., характеристиками 

особистісного потенціалу є: вміння самовизначатися; досягнення саморозвитку; збагачення 

власного досвіду; досягнення самореалізації в діяльності. Куценко-Лада Г.В. виокремила такі 

характеристики самореалізаційного потенціалу: активність, розвиток, інтеграція; самодетермінація, 

саморегуляція, самовдосконалення, цілісність. [1; 11]. Дослідниками виокремлюються наступні етапи 

самореалізації: 1) потреба в самореалізації; 2) чутливість до проблем (вміння і здатність знаходити 

і вбачати протиріччя); 3) пізнавальна активність (читання книг, інших джерел) і творча активність 

(здійснення творчості); 4) здійснення самореалізації (результати досягнення, розв’язання проблем, 

успіхи). [4]. Але щоб самореалізація відбулася, необхідно, щоб була сформована готовність до 

самореалізації. У психологічній науковій літературі пропонуються такі елементи готовності: 1) 

ставлення до себе (усвідомлення своїх можливостей, самооцінка, ідеальний «Образ-Я», відчуття 

здатності до вирішення «надзавдань», тобто творчих завдань); 2) спрямованість на самореалізацію 

(бажання суб’єкта займатися творчістю, вирішувати складні проблеми); 3) пізнавальні здібності, 

http://www.autobum.net/shljub-z-rozrahunku-chi-po-ljubovi-shho-micnishe/
http://www.autobum.net/shljub-z-rozrahunku-chi-po-ljubovi-shho-micnishe/
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творчі здібності; 4) операційна система (інструментарій), сформованість пізнавальних процесів, 

інтелектуальних і творчих операцій і вмінь; 5) досвід. [2]. 

Дослідники визначають три види самореалізації: особистісна, діяльнісна, суспільна. Діяльнісна 

самореалізація відбувається в межах різних діяльностей або буттєвих площин: духовна, душевна, 

творча, життєтворча. Діяльнісна самореалізація обов’язковим компонентом включає пізнання. В 

аспекті вивчення діяльнісної самореалізації можна  виокремити дві форми самореалізації: зовнішню 

і внутрішню. Кудінов С.І. виділяє три види самореалізації: діяльнісну, соціальну, особистісну. При 

діяльнісній самореалізації самовираження суб’єкта відбувається в різних формах діяльності, як-от: 

навчальна, пізнавальна, творча, професійна. Формою діяльнісної самореалізації є об’єктивація, 

результатом – компетентність. При соціальній самореалізації суб’єкт має самовираження при 

соціальній місії особистості, діяльнісна  самореалізація проявляється, здебільшого, у формі 

персоналізації. Особистісна самореалізація виявляється у формі самовдосконалення, особистісного 

зростання, саморозкриття особистісного потенціалу. Формою особистісної самореалізації є 

саморозвиток [8].  

На нашу думку, самореалізація будь-якої форми має змістовий, процесуальний і результативний 

аспекти. Самореалізація передбачає цілісність особистості і її досягнення. Цілісність особистості 

проявляє себе в тому, що активність особистості відповідає моральним або духовним переконанням 

особистості [7]. Справжня діяльнісна самореалізація досягається завдяки діяльності саме цілісної 

особистості, а отже - і самодетермінувальної.  

Леонтьєв Д.О. виокремлює такі етапи діяльнісної самореалізації: 1-й етап – самоактуалізація 

можливостей, активізація здібностей; 2-й етап – завдяки діяльності – матеріалізація та об’єктивація 

знань, умінь, навичок, результатом чого є підбір матеріалу для вирішення проблеми; 3-й етап – 

розв’язання поставленого завдання на рівні, як самоактуалізації, так і високих досягнень, успіху [13].  

Якщо розглянути питання самореалізації особистості в філософсько-гносеологічному плані, то 

слід зазначити, що розвиток самореалізації і становлення пізнавальної діяльності 

взаємообумовлені. Це положення можна розкрити детальніше: для розвитку самореалізації 

необхідно досягти певної сформованості пізнавальної діяльності, а для становлення і розвитку 

пізнавальної діяльності необхідним є досягнення і здійснення самореалізації, як діяльнісної, так і 

особистісної. Самореалізація учня в навчально-пізнавальній діяльності включає в себе 

матеріальний і ідеальний компоненти, а отже - духовний і виконавчий компоненти, тобто, задум і 

втілення задуму, що є об’єктивацією. Учень пізнає, узгоджено з власними потребами і може пізнавати 

саме ту реальність, яка вже залучена у його особистісному досвіді. При пізнавальній самореалізації, 

або більш точно – самореалізації учня у пізнавальній діяльності - суб’єктом виступає учень, задум 

учня – це ідеальний об’єкт, і результатом самореалізації учня в пізнавальній діяльності є 

матеріалізація задуму стосовно пізнавального і ідеалізованого об’єкта.  

Лазарєвим В.Ф. виокремлюються такі ланки самореалізації учня у пізнавальній діяльності: 1) 

формулювання проблем, що можливо на основі таких якостей та вмінь, як: чутливість до проблем, 

активізація досвіду постановка завдання; 2) пошуково-пізнавальна активність, що здійснюється на 

основі спрямованості особистості на розв’язання проблем і накопичення нею знань; 3) духовно-

творчий етап здійснюється як інсайт, з’явлення рішення пізнавальної проблеми при переробці 

накопиченого знання, в результаті чого з’являється новий образ пізнавального предмету; 4) 

об’єктивація, що проявляється як опредмечування і соціалізація продукту творчо-пізнавальної 

діяльності учня [12]. Бачимо, що в основі самореалізації покладається актуалізація психічних 

утворень, які здійснюються на основі потенцій особистості і проявляються, як  одержання творчого 

продукту.  

Для діагностики самореалізації, більш поглибленого її вивчення доцільно виділити психологічну 

структуру самореалізації учня в навчально-пізнавальній діяльності. Дослідники вважають, що 

психологічне дослідження самореалізації має залучати такі аспекти, як: врахування життєвих 

принципів і смислів, життєвих цінностей, ідеалів, можливостей, досягнень, а також, - самосвідомість 

у діяльності: мотиви, цілі. 

Визначаючи  діяльнісну самореалізацію як процес і результат у діяльності, дослідниками 

пропонуются такі узагальнюючі характеристики її критеріїв: 1) Організаційні – цілі, мотиви, ціннісні 

орієнтації, усвідомленість умов зростання, рівень досягнень, ставлення до діяльності, бажання 

пізнавальної діяльності, бажання оволодіти необхідними навичками, вміннями. 2) Діяльнісно-творчі 

критерії: превалюючи (переважаючі) способи і засоби реалізації обраної пізнавальної (навчальної) 

діяльності, пізнавальна компетентність (обізнаність), спрямованість на пізнання, самоконтроль, 

активність, вміння творчо вирішувати завдання, міра реалізації творчого потенціалу особистості. 3) 

Суб’єктно-особистісні критерії: сформованість суб’єктних якостей, що сприяють особистісному 

розвитку. 4) Результативно-діяльністні критерії: результати діяльнісної самореалізації в пізнавальній 
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діяльності учня; реалізація і застосування знань, вмінь, навичок, практичних дій (Коростильова Л.А., 

2004) [9]; (Максименко С.Д., Осьодло В.,І.,2011.).  

Отже, можемо зробити передбачення, що: досягнення учнем самореалізації в пізнавальній 

діяльності передбачає сформованість самої пізнавальної діяльності, а також наявність особистісних 

якостей, необхідних для самореалізації, важливими з яких є: самодетермінація, критичність 

мислення, гнучкість мислення, помірна мотивація досягнення. Рівні самореалізації в пізнавальній 

діяльності залежать від рівнів самодетермінації (конструктивної-деструктивної). Також на 

самореалізацію певним чином впливають різновиди самодетермінації, які залежать від видів 

світогляду.  

Експериментальний майданчик. Проведення експериментального дослідження  

здійснювалося нами в ЗОШ №36 м. Києва. Вчитель Жилкіна Ольга Василівна.  Для  проведення 

емпіричного дослідження нами були підібрані наступні діагностичні методики та стандартизовані 

тести: 1) методика «Особистісний диференціал», адаптована співробітниками Інституту ім.. В.М. 

Бехтєрєва. Методика містить такі шкали: «Оцінка», «Сила», «Активність»; 2) Методика вивчення 

потенціалу особистості (Санкт-Петербурзька школа психологічного тестування). Методика містить 

такі шкали: творчий потенціал, інтелектуальний потенціал, соціальний потенціал особистості [12]. 3) 

Методика «Мотивація успіху і боязкість невдачі» (А.А. Реана). 3) Методика експресивної діагностики 

неврозу (за К. Хеком – Х. Хессом). Методика має два показники: висока ймовірність неврозу; низька 

ймовірність неврозу [3]. 5). Опитувальник Ховарда Гардієра. Діагностує: загальний бал інтелекту, 

види інтелекту: вербально-лінгвістичний; логіко-математичний, зорово-просторовий, тілесно-

кінестетичний, музично-ритмічний, інтерперсональний, інтраперсональний, натуралістичний [6]. 6). 

Самоактуалізаційний тест (САТ) (Е. Шостром, Ю.Е. Альошина, Л.Я. Гозман, М.В. Заїка, М.В. Кроз) 

[8]. До діагностування нами залучалися такі шкали:  1) шкала «Гнучкість поведінки», з допомогою 

якої діагностується ступінь гнучкості суб’єкта в поведінці, а також  здібності швидко і адекватно 

реагувати на зміну в ситуації, у взаємодії з оточуючими людьми, саме в аспекті реалізації цінностей 

самоактуалізації. Шкали «Ціннісні орієнтації» і «Гнучкість поведінки» доповнюють одна одну, 

утворюючи «Блок цінностей». Перша шкала характеризує самі  цінності, друга – особливості 

реалізації їх суб’єктом у поведінці і діяльності. По-друге, шкала «Пізнавальні потреби» визначає 

сутність вираження у суб’єкта прагнення до набуття знань про оточуючий світ. Шкала «Креативність» 

характеризує вираження творчої спрямованості особистості. Шкали «Пізнавальні потреби» і 

«Креативність» складають блок: «Ставлення до пізнання». 6). Методика каузальної орієнтації Р. 

Райана і Е. Десі. З допомогою цієї методики вимірюються три діагностичні показники за такими 

діагностичними критеріям, як внутрішня, зовнішня та безособова каузальні орієнтації [5].  7). 

Методика на креативність Туніка Е.Е. Показники: складність, цікавість, схильність до ризику  [6]. 

Додатково проводилися також авторські анкети: «Самооцінка рівня розвитку пізнавальної 

діяльності», в опитувальнику є шкала неправди, а також шкали: мотиваційний, операційний, творчий 

та інші компоненти». Також застосовувалися анкети на самодетермінацію: «Самодетермінація 

світоглядна» і «Внутрішні умови самодетермінації».  Ці методики проходять валідизацію.  

Висновки. Нами розроблена психологічна структура самореалізації має вміщувати у собі чотири 

компоненти: мотиваційний, операційний, особистісний та результативний: по - перше, мотиваційний 

компонент залучає до себе спрямованість на завдання,  готовність до самореалізації тощо; по-друге, 

операційний компонент містить: здібності, пізнавальні процеси, творчий потенціал тощо;  по-третє, 

особистісний компонент залучає до себе ті якості, що сприяють досягненню самореалізації, а саме: 

самодетермінацію, комплекст якостей, що утврюють психічне і психологічне здоров’я; по-четверте, 

результативний компонент – це: висока успішність, визнання, розвиткові ефекти особистості. На 

основі теоретичної структури самореалізації ми розробили шкалу «Самореалізація учня в 

навчально-пізнавальній діяльності». Також, нами здійснена розробка семантичного простору 

«Самореалізація».   

Перспектива дослідження. В процесі статистичної обробки емпіричного матеріалу, а саме з 

допомогою кореляційного і факторного аналізів, здійснити опрацювання психологічної структури 

діяльністної самореалізації учня в пізнавальній діяльності, а також - перевірку запропонованих 

методик на валідність і надійність.  
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Анотація 

Стаття присвячена насамперед, завданнями реформування освіти в Україні: здобуття якісної 

української освіти, необхідністю підготовки всебічно розвиненої, творчої особистості. В умовах 

постійних змін, які відбуваються в сучасному суспільстві, проблема адаптації особистості виступає 

на перший план. Хоча питання адаптації не є новим, але за умов швидкого зростання ритму і темпу 

життя, що спричинює підвищення вимог до людини як члена суспільства загалом і як творчої, 

активної особистості зокрема, дослідження процесу адаптації набуває актуальності. Освітні процеси 

мають бути спрямовані на забезпечення гармонійного розвитку дитини, вважати її активним 

суб’єктом життєдіяльності з певним соціальним досвідом комфортного існування в соціумі. 

Ключові слова: адаптація, рівні адаптації, мотивація, рівні навчальної мотивації, криза, 

дезадаптація, профілактика. 

Актуальність проблеми: Сучасна точка зору українських учених щодо процесу адаптації така, 

що це процес або результат процесу, який передбачає гармонійне, з точки зору індивідуальних 

прагнень людини, задоволення її потреб, створення   умов   для    її   здорового,   щасливого  життя 

в  суспільстві,  

або адаптація – взаємодія з оточуючим середовищем з приводу опанування нової життєвої 

ситуації: адаптація як певні форми активності особистості (А.А. Реан, В.А. Петровський, Л.С. 

Виготський, Б.Г. Ананьєв, В.В. Аршавський, Г.А. Балл,  О.М. Леонтьєв, О.М. Матюшкін, В.С. 
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Роттенберг, Н.І. Сарджвеладзе та ін.); особливості   адаптації    дітей    молодшого   шкільного  віку 

(Г.В. Бурменська,    

З.С. Нижникевич, Н.Г. Лусканова,  В.Є. Каган, та ін.) [1]. 

Вступ дитини до школи є одним з визначальних етапів у її житті, становленні її особистості. 

Проблема підготовки учнів до життя в новому соціально-економічному і культурному просторі 

знаходить особливу актуальність в зв’язку з виникаючими питаннями про ефективність початкового 

етапу навчання. Адаптацію до умов школи проходять всі діти, навіть ті, котрі мають якісну попередню 

підготовку. На думку фахівців, що досліджували адаптацію молодших школярів,   вона   триває   від   

десяти   днів   до   трьох   місяців   (Л.І. Божович, М.Е. Зеленова,  А.Е. Каган та ін.). У деяких дітей 

період адаптації може тривати довше. Відомо, що діти, які з перших класів відчувають стан 

дезадаптації, у 87% випадків показують свою неуспішність до кінця шкільного навчання. Нездатність 

перебороти адаптаційні труднощі призводить до появи в учнів невпевненості у собі, боязкості, 

складаються якості конформності, безініціативності, що призводить до дезадаптації та особистісної 

деформації (Я.І. Коломенський,   Т.Е. Коннікова та ін.) [3]. 

Вирішальну роль в успішності протікань адаптаційних процесів учнів відіграє перший вчитель. 

Адже діти, які саме у початковій школі органічно включилися у шкільне життя, успішно виконували 

завдання вчителя, як правило, нормально вчяться як у початковій, так і в середній і далі – у старшій 

школі. Ефективність взаємодії вчителя з учнями в адаптаційний період має прояв не тільки в 

успішності оволодіння учнями навчальною діяльністю, а й тими психічними   станами,   що   

супроводжують   цю   діяльність    (М.Е. Зеленова,  

Л.М. Костіна, О.О. Прохоров та ін.). 

Вагомі наукові доробки з питань адаптації дитини до школи мають співробітники Інституту 

психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України. Інститутом видається 

серія «Психологічний інструментарій», зокрема вийшли в світ збірники «Готовність дитини до 

навчання», «Адаптація дитини до школи», «Готовність дитини до школи». 

 Значимість та недостатня вивченість особливостей особистості першого вчителя на процес 

адаптації та формування мотивації до навчальної діяльності молодшого школяра зумовили вибір 

даної теми, хоча її актуальність і важливість переоцінити неможливо. 

Мета статті: дослідити  специфіку впливу особистості першого вчителя на адаптацію 

молодшого школяра до навчання у школі. Дослідження є контекст процесу адаптації молодшого 

школяра. 

Результати теоретичного аналізу проблеми:  Сьогодні в Україні набирає сили програма 

12-річного навчання в загальноосвітній школі. У зв’язку з цим діти приходять у школу і включаються 

в навчальну діяльність не з семи, а з шести років. Початок навчання шестирічних дітей і підготовка 

до нього пов’язані з необхідністю врахування важливих психологічних закономірностей їхнього 

розвитку. 

Поняття «шкільна адаптація» стало використовуватися в останні роки в описуванні різних 

труднощів, що виникають у дітей у зв’язку з навчанням у школі. Після вступу до школи відбувається 

зміна соціальної позиції дитини, що спричинює ламання стереотипів поведінки і взаємин з 

оточуючими, необхідність   засвоєння  нових  вимог,  запропонованих  їй  учителем  і батьками [5].  

Усі діти проходять період адаптації до школи, навіть ті, котрі мають попередню підготовку. Цей 

період продовжується в середньому від 10-18 днів до 1-3 місяців і супроводжується ростом 

внутрішньої напруженості дитини, підвищення рівня тривожності і зниження самооцінки. Лише через 

5-6 тижнів поступово підвищуються та стають більш стійкими показники працездатності, у дитини 

спадає напруження та тривожність. 

При нормальній шкільній адаптації емоційне самопочуття і самооцінка стабілізуються, якщо ж 

процес адаптації дитини в 1-му класі ускладнений, може простежуватися деформація її 

особистісного розвитку [6]. 

Однією з причин важкої адаптації дитини до школи є різка зміна стилю спілкування педагога з 

дитиною. Ці форми взаємодії часто сприймаються дитиною як вияв особистої неприязні, що 

призводить до пасивності, пригніченості, невпевненості в собі [7]. 

Пристосування дитини до школи відбувається не одразу. Це тривалий процес, який складається 

з трьох рівнів, пов’язаний зі значним напруженням усіх систем організму. Отже рівні адаптації за 

дослідженнями Г.М. Чуткіної: 

1. Високий рівень адаптації: першокласник позитивно ставиться до школи, правила й вимоги 

сприймає адекватно, навчальний матеріал засвоює легко, глибоко і повно, розв’язує ускладнені 

задачі. Чемний, уважно вислуховує вказівки, пояснення вчителя, доручення виконує охоче й 

сумлінно, без зовнішнього контролю. Виявляє високу зацікавленість у самостійні навчальній роботі, 

готується до всіх уроків, має у класі позитивний статус. 
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2. Середній рівень адаптації: першокласник позитивно ставиться до школи, відвідування уроків 

не викликає у нього негативних переживань. Розуміє програмовий матеріал, коли вчитель пояснює 

його досить детально і наочно, засвоює основний зміст програми з усіх предметів, самостійно 

розв’язує типові завдання, зосереджений і уважний під час виконання завдань, доручень, вказівок 

учителя, разом з тим потребує контролю з боку дорослого. Зосередженим буває тільки тоді, коли 

робить щось цікаве для себе, майже завжди готується до уроків і виконує домашнє завдання, 

доручення виконує сумлінно, але не всі з особливим бажанням, товаришує з багатьма 

однокласниками. 

3. Низький рівень адаптації: негативно або байдуже ставиться до школи, часто скаржиться на 

здоров’я, самопочуття, переважає пригнічений настрій, порушує дисципліну. Матеріал, який пояснює 

вчитель, засвоює фрагментарно, самостійна робота з підручниками викликає труднощі, до 

самостійних завдань не виявляє інтересу, до уроків готується не регулярно, потребує постійного 

контролю, систематичних нагадувань і спонукань. Може зберігати увагу і працездатність тільки за 

умови тривалих пауз для відпочинку, потребує значної допомоги дорослих у навчанні, доручення 

виконує під контролем і без бажання. Пасивний, друзів майже не має, знає імена і прізвища 

небагатьох однокласників. Це, як правило, діти з неблагополучних сімей. Вони потребують 

індивідуальної уваги з боку класного керівника, з ними працює шкільний психолог. Ведеться робота 

і з батьками цих дітей. Постійні консультації шкільного психолога, поради класного керівника 

допоможуть батькам підтримати своїх дітей у цей нелегкий для них період [2, C.19].  

Шкільна дезадаптація – це утворення неадекватних механізмів пристосування дитини до школи, 

які проявляються  у формі порушень навчальної діяльності і поведінки, конфліктних відносин з 

однокласниками і дорослими, підвищеного рівня тривожності, порушень особистісного розвитку. 

Термін «психогенна шкільна дезадаптація» увів В.Е. Каган у 1984 році. На його думку, це поняття 

включає «психогенні реакції, психогенні захворювання дитини, що порушують її суб’єктивний і 

об’єктивний статус у школі й у родині». За даними сучасних досліджень, за такого розуміння 

психогенної шкільної дезадаптації 15-20% дітей молодшого шкільного віку має потребу в 

короткочасній або довгостроковій допомозі з боку психолога, вчителя, батьків. Такі діти потребують 

особливої уваги та індивідуальної підтримки з боку вчителя [4]. 

При перших ознаках дезадаптації необхідно проводити роботу з батьками про труднощі дитини. 

Тільки безумовне сприймання дитини батьками, розуміння та підтримка в складних ситуаціях 

створюють відчуття захищеності, внутрішнього комфорту дитини. 

Картину шкільної дезадаптація можна представити в узагальненій таблиці (таблиця 1.1). 

                                                                                                           Таблиця 1.1  

Форми та причини шкільної дезадаптації 

Форми 

дезадаптації 
Причини Корекційні заходи 

Фізіологічна 

Слабкий тип нервової системи, підвищена 

сенситивність, надмірне збудження, 

фізичні вади та захворювання 

Робота із сім’єю, визначення 

оптимального режиму 

навантаження дитини, 

індивідуальний підхід з боку 

вчителя 

Інтелектуальн

а 

Недостатній розвиток психічних процесів, 

психомоторики, відсутність уваги з боку 

дорослих, пізнавальний «голод» у 

дошкільному дитинстві 

Робота з розвитку психічних 

процесів, консультативна робота із 

сім’єю, розвиток пізнавальної 

активності 

Вольова 

Несформованість вольової регуляції 

поведінки, певного рівня довільності уваги, 

слабка саморегуляція поведінки 

Формування навичок 

самоконтролю, самоорганізації, 

атмосфера вимогливості, планова 

робота з батьками  

Соціальна 

Недостатність досвіду спілкування з 

однолітками та дорослими, відсутність 

навичок поведінки в конфліктних ситуаціях 

в умовах дитячого колективу 

Групові форми роботи, 

комунікативний тренінг, 

доброзичлива атмосфера 

Психологічна 

Переважання ігрового мотиву діяльності, 

інфантилізм, артизм, тривожність, «фобія 

школи»: хибні методи виховання в сім’ї – за 

типом «кумир сім’ї», батьківська 

вседозволеність, несприйняття дитини 

Індивідуальний підхід, безумовне 

сприймання дитини батьками і 

вчителями, розуміння та підтримка, 

побудова навчання на грі та 

спілкуванні, сімейна терапія, 

психотренінг для дітей 
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Для того щоб допомогти дитині відчути себе в школі комфортно, вивільнити наявні у нього 

інтелектуальні, особистісні, фізичні ресурси для успішного навчання і повноцінного розвитку, 

педагогам і психологам необхідно: виявити психологічні особливості дитини; налаштувати 

навчально-виховний процес на його індивідуальні особливості, можливості та потреби; допомогти 

дитині сформувати навички і внутрішні психологічні механізми, необхідні для успішного навчання і 

спілкування в шкільному середовищі. Таким чином, вирішення проблеми успішної адаптації дитини 

багато в чому визначається характером взаємодії школи та сім’ї. 

Особливо вразливими щодо розвитку станів дезадаптації школярів є критичні періоди зміни умов 

виховання й навчання. Таким періодом є вступ дитини до школи. 

Висновки та перспективи: Отже, найважливішу роль у цьому процесі відіграє професіоналізм 

учителя та навчальна атмосфера, яку вчитель створює на своїх уроках та поза ними. Усе це тісно 

пов’язано з характером та стилем взаємовідносин учителя і учня та їхнім безпосереднім 

спілкуванням. Учитель початкових класів і діти – це єдиний «організм» взаємовпливу. При взаємодії 

вчителя з учнями в навчальному процесі велике значення має вміння педагога доступно подати 

навчальний матеріал. Зацікавленість, цілеспрямованість, впевненість, знання свого предмету та 

вміння зацікавити ним учнів – це основні риси вчителя, які мають вплив на формування мотивації. 

Емоційно-неврівноважений учитель негативно впливає на психічне самопочуття та працездатність 

дітей, викликає в них негативні переживання, стан тривоги, що відображається і на успішності 

дитини. Особливий вплив на мотивацію учнів до навчання має оцінка. Так найбільш стимулюючими 

є дві протилежні форми парціальних оцінок – осудження і схвалення. 

В період адаптації дитини до навчання в школі більш ефективним є особистісно-орієнтований 

тип педагогічної взаємодії, а не навчально-дисциплінарний. Запобігти труднощам адаптаційного 

періоду дитини допоможе вивчення її індивідуальних особливостей, що сприятиме уникненню 

багатьох труднощів, зокрема, високого рівню тривожності, конфліктів з однокласниками та батьками 

тощо. Дуже важливо розуміти, що душа дитини – це важлива духовна структура, тому справжній 

учитель повинен дбати не тільки про навчальний процес, а й про психічне здоров’я школярів. Треба 

щоб учні з учителем завжди відчували себе комфортно. 

В ході дослідження було виявлено, що велику роль на адаптацію учнів до навчання має 

досвідченість педагога, оскільки великий досвід роботи з учнями дозволяє краще знаходити 

індивідуальний підхід до кожного з учнів, відчувати більшу впевненість в своїй діяльності. Вчитель-

початківець не маючи досвіду діє інтуїтивно з більшою тривогою, що не створює продуктивних умов 

у навчанні учнів. На формування мотивації до навчальної діяльності вплив має не лише особистість 

першого вчителя, а й сімейне виховання.  

 

ЛІТЕРАТУРА  

 

1. Бастун Н. Причини невстигання першокласників / Н. Бастун // Психолог. – К.: Шкільний світ. 

–  2002. – № 33. – С.16-20. 

2. Гончарук С. Перші дні в школі / С. Гончарук // Психолог. Шкільний світ. – 2003. –  №32. – С. 

19-20. 

3. Дубровина И.В. Практическая психология образования / И.В. Дубровина.– М.: ТЦ «Сфера», 

1998. – 525с. 

4. Каган В.Е. Психогенные формы школьной дезадаптации / В.Е. Каган // Вопросы психологии. 

– 1984. –  №4. – С. 35-44. 

5. Кочерга О.В. Вплив першого вчителя / О.В. Кочерга, О.О. Васильєв // Психолог. Шкільний 

світ. – 2002. – № 41. – С. 10-13. 

6. Левенець В. Особливості індивідуальної та групової форм дослідження готовності дітей до 

школи. Проблема дезадаптація. Ігровий психотренінг для дітей 6-7 річного віку / В. Левенець // 

Психолог. Шкільний світ. – 2003. –  № 32. – С. 12-15. 

7. Локалов Н.П. Как помочь слабоуспевающему школьнику / Н.П. Локалов. – М.: Просвещение, 

1997. – 258 с. 

8. Маркова   А.К.   Формирование    мотивации    учения   /   А.К.     Маркова,  

Т.А. Матис, А.Б. Орлов.  – М.: Просвещение, 1990. –  212с. 

 

 

 

 

 

 



137 
 

ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION AS A PSYCHOLOGICAL PROBLEM 
 

 

Мельніченко Л.В.  

Студентка 5-го курсу магістратури,  спеціальності «Психологія» 

ММІРоЛ ВНЗ «Університет «Україна» 

Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Базика Є. Л. 

Melnichenko L.V.  

Magistrates student 5-th year, of the specialty "Psychology"  

Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of Hiqher 

Educational Institution "Open International University of 

 Human Development "Ukraine" 

 Scientific supervisor – candidate of psychological Sciences,  

associate Professor of Bazyka E.L. 

 

Постановка проблеми. Молода людина, яка вступає в самостійне доросле життя, має сьогодні 

можливість вільно вибирати не лише професію, але і спосіб життя, і те, яке соціальне місце в 

суспільстві вона займе, ким хоче бути - підприємцем, тобто працедавцем, найнятим робітником або 

державним службовцем. Вона створюватиме робочі місця і умови для ефективної роботи найнятих 

робітників або продаватиме свої знання, свій професіоналізм, свої здібності і сили працедавцеві. Це 

сьогодні лежить в основі активного професійного самовизначення і диктує певні умови при виборі 

професії. 

Людина розвивається як особистість у процесі діяльності, що здійснюється у соціумі. 

Найважливішим компонентом такого розвитку є само визначення особистості. Самовизначення саме 

по собі передбачає певну діяльнісну активність. Як відзначає В.В. Гулякіна [1], у терміні «самови- 

значення» закладена дія, що спрямована на пошук. Визначити – означає встановити, знайти істотні 

ознаки будь-якого об’єкта або явища. Перша частина слова («само») вказує на особливості процесу 

пошуку: він здійснюється свідомо (людина як суб’єкт самовизначення визначає мету, знаходить 

засоби, реалізує, коректує, оцінює) і самостійно (людина спирається на особистісні досягнення, що 

набуті до цього моменту, внутрішній світ у цілому). 

Формування цілей статті (постановка завдання). Представлена стаття має на меті 

дослідити особливості професійного самовизначення старшокласників та його зв'язок з психологією 

навчання та розвитку.  

Виклад основного матеріалу. Враховуючи, що кожна професія (і соціальне положення) 

вимагає від людини не лише певних загальних і спеціальних умінь і знань, але і конкретних 

здібностей і особових якостей, рис вдачі, хорошого знання ринку праці і ринку професій, можна 

назвати три основних складових змісту професійного самовизначення :  

· самопізнання (самоусвідомлення своїх можливостей, здібностей, особливостей характеру і так 

далі); 

· самооцінка (порівняння результатів самопізнання з тими вимогами, які пред'являє обрана 

професія до людини); 

· саморозвиток (розвиток в собі тих якостей, які потрібні для виконання обраної професійної 

діяльності і тієї соціальної ролі, до якої готує себе молода людина). 

Період юності - це період самовизначення. Самовизначення - соціальне, особистісне, 

професійне, духовно-практичне - складає основне завдання юнацького віку. В основі процесу 

самовизначення лежить вибір майбутньої сфери діяльності. Однак професійне самовизначення 

пов'язане із завданнями соціального та особистісного самовизначення, з пошуком відповіді на 

питання: «ким бути?» і «яким бути?» з визначенням життєвих перспектив, з проектуванням 

майбутнього.  

При переході від підліткового віку до юнацького відбувається зміна у ставленні до майбутнього: 

якщо підліток дивиться на майбутнє з позиції сьогодення, то хлопець дивиться на сьогодення з 

позиції майбутнього. Вибір професії та типу навчального закладу неминуче диференціює життєві 

шляхи юнаків та дівчат, закладає основу їх соціально-психологічних та індивідуально-психологічних 

відмінностей.  

Переважна більшість юнаків і дівчат - це учні або загальноосвітньої школи, або середніх 

професійних чи спеціальних навчальних закладів. Разом з тим, певна частина юнаків і дівчат 
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починають самостійне трудову діяльність. Основні закономірності розвитку в юності конкретизуються 

у специфічному змісті і умовах освіти та розвитку молодої людини.  

Цілі, які ставлять перед собою майбутні випускники, залишаються неперевіреними на 

відповідність їх реальним можливостям, нерідко виявляються помилковими. Часом, ледь 

випробувавши щось, молоді люди відчувають розчарування і в намічених планах, і в самому собі. 

Намічена перспектива може бути або дуже конкретною, і тоді не достатньо гнучкою, для того, щоб її 

реалізація завершилася успіхом; або занадто загальною, і утрудняє успішну реалізацію 

невизначеністю.  

Одне з досягнень в цьому ступені - новий рівень розвитку самосвідомості. 

- Відкриття свого внутрішнього світу у всій його індивідуальної цілісності і унікальності. 

- Прагнення до самопізнання.  

- Формування особистої ідентичності, почуття індивідуальної самототожності, наступності 

та єдності.  

- Самоповагу  

- Становлення особистісного способу буття, коли в багатьох життєвих колізіях юна людина 

може вголос сказати: "Я - особисто відповідаю за це!" 

Професійне самовизначення виступає однією з необхідних форм са-мовизначення особистості у 

цілому. Є значна кількість економічних, соціологічних і психолого-педагогічних досліджень, що 

присвячені його змісту 

(В.О. Бодров; М.Р. Гінзбург; Є.І. Головаха; О.В. Карпов; Є.О. Клімов; І.С. Кон; О.І. Кудрявцев; Л.К. 

Марков; М.С. Пряжніков; З.І. Рябікіна; М.Х. Тітма; О.Р. Фонарьов, В.Ю. Шегурова). Їх аналіз дозволяє 

акцентувати складність самого феномена професійного самовизначення. 

Разом з розкритим  поняттям «самовизначення», розгляд професійного самовизначення 

пов’язаний і з трактуванням поняття «професія». 

Зупинимось на визначенні, що було введене А.К. Марковою, згідно якого «професії – це форми 

діяльності, що історично виникли, є необхідними суспільству, для реалізації яких людина повинна 

володіти сумою знань і навичок, мати відповідні здібності та професійно важливі якості» [5, с. 36]. 

Відповідно, змістом професійної діяльності, як будь-якої іншої діяльності, є, перш за все, образи 

бажаного майбутнього, результати (цілі) у свідомості суб’єкта, особливості його саморегуляції, 

володіння відповідним оснащенням (засобами), особливості усвідомлення себе своїх особистісних 

якостей і свого місця в системі професійних відносин. 

За останні десятиріччя значно зріс інтерес дослідників до проблем професійного 

самовизначення та професійної орієнтації учнівської молоді.  Зазначимо у вітчизняних 

дослідженнях є чимало напрацювань у галузі теорії і практики підготовки молоді до професійного 

самовизначення, в основі яких лежить особистісно-орієнтований підхід. Проведений аналіз 

досліджень  

Л. Йовайша, Є. Климова, В. Назімова, В. Рибалко, В. Сидоренко, В. Синявського – підготовки 

особистості до професійного самовизначення свідчать, що дану проблему вчені розглядають у 

контексті значно ширшого поняття «професійний розвиток особистості» При цьому професійне 

самовизначення старшокласника, на думку Є. Климова, є важливим і обов’язковим етапом цілісного 

розвитку особистості. Крім того, в останні десятиліття поняття «професійний розвиток особистості» 

вчені В. Поляков, Н. Побірченко, М. Пряжніков, В. Рибалко, В. Сидоренко, С. Чистякова тлумачать як 

процес формування ставлення особистості до себе як суб’єкта майбутньої професійної діяльності, 

що передбачає готовність людини до ефективної професійної діяльності та самореалізації у ній, 

успішної адаптації до вимог ринку праці та за необхідності зміни професії [2, с. 128]. 

На думку В. Васильєва, можна виділити ряд характерних ознак, які істотно вплинули на 

особливості професійного самовизначення сучасної молоді, а саме: динамічність ринкового 

середовища, яка не забезпечує сталості сформованих у особистості стратегій самореалізації в 

конкретній професії та в різних сферах життя; домінуюча активність особистості і свобода вибору 

напряму професійного зростання, та, водночас, повна відповідальність за власний вибір; розуміння 

особистістю соціальної справедливості не як рівності прибутків, а як рівності шансів на суворе 

дотримання правових та моральних правил ділової активності; повага до добробуту людини, 

підґрунтям якого є особистий талант, напружена праця та творча професійна самодіяльність; 

економічний зиск вчинків особистості у різних сферах життєдіяльності; індивідуалізм, самостійність, 

готовність до ризику, певна жорстокість і навіть агресивність при захисті та реалізації власних 

інтересів [3, с. 56]. 

Професійне самовизначення старшокласника також тісно пов’язується з професійним розвитком 

особистості і в працях К. Платонова. Відомий вчений у галузі професійної орієнтації стверджує, що 

процес розвитку особистості як суб’єкта професійної праці тісно пов’язаний зі становленням 
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професійного самовизначення. Останнє ж є критерієм успішності початкового етапу професійного 

розвитку людини. 

Професійне самовизначенням як структурне утворення включає низку компонентів, які можна 

об’єднати у три групи: когнітивні, емоційні та поведінкові. 

На реалізацію професійного самовизначення здійснюють вплив ціннісні орієнтації особистості, 

система її уявлень про себе та про професію, ставлення до професії та людей відповідної професії. 

Професійне самовизначення не закінчується вибором професії, а продовжується протягом всієї 

активної трудової діяльності людини і підготовки до неї. 

Реалізація професійного самовизначення пов’язана з низкою труднощів, що обумовлюється 

впливом трьох груп різнопланових чинників. 

Перша – чинники соціального впливу на формування соціальних очікувань і ціннісних орієнтацій 

людей. Друга – особистісні чинники (схильності, здібності, інтереси, психофізіологічні та соціально-

психологічні якості людей, рівень їх загальноосвітньої і професійної підготовки). Третя – чинники, що 

пов’язані із характером вимог суспільства до професії, трудової 

діяльності, а наприкінці – й до самої людини. 

У процесі професійного становлення майбутнього кваліфікованого робітника можна виділити три 

чітко виражених періоди:  

1. Період надходження до професійного навчального закладу (професійна орієнтація в школі, 

мотивований вибір старшокласниками тієї чи іншої професії, професійне навчання).  

2. Період навчання у професійному навчальному закладі (оволодіння відповідними 

теоретичними знаннями, практичними вміннями та навичками, попередня апробація правильності 

вибору, розвиток професійних здібностей).  

3. Початок трудової діяльності (професійна адаптація в період проходження виробничої 

практики, закріплення і розвиток отриманих у школі, профтехучилищі, технікумі, вузі умінь і навичок, 

набуття досвіду роботи, остаточне затвердження в обраній професії) "[4; 119].  

Робота з вирішення завдань, що стоять на кожному з цих етапів, і складає сутність процесу 

професійного виховання.  

Всі форми та методи професійного виховання можна об'єднати в три групи. Форми - 

індивідуальні, групові, масові. Методи професійного виховання - методи формування свідомості 

особистості; методи організації діяльності та формування досвіду суспільної поведінки; методи 

стимулювання поведінки і діяльності. 

В якості одного з методичних засобів, що сприяють цілеспрямованої передачі учням нового типу 

знання, а саме «знання про самого себе», виступає психологічна діагностика. У роботі з учнями 

використовується комплекс психологічних методик, що забезпечують, по-перше, можливість 

отримання кожним учнем інформації про свої індивідуальні психологічні якості і ступеня їх 

відповідності вимогам тієї чи іншої професії (діагностичні, методичні процедури) і по-друге, 

можливість розвитку цих психологічних якостей (розвиваючі методичні процедури у вигляді 

елементів інтелектуального і соціально-психологічного тренінгу, психотехнічних, сюжетно-рольових 

та ділових ігор).  

Розвиваюча психологічна діагностика виступає як найважливішим елементом в системі 

профорієнтаційної роботи, оскільки саме в умовах психологічного самовивчення в учнів формується 

«образ« Я » в єдності трьох основних складових (когнітивної, емоційної, регуляторної). У свою чергу, 

підвищення рівня cамосвідомості (рефлексії) забезпечує, з одного боку, можливість усвідомленого і 

обґрунтованого вибору учнями професій з урахуванням власних психологічних особливостей і, з 

іншого - можливість більш повної професійної самореалізації у майбутній професійній діяльності з 

урахуванням жорстких вимог ринкової економіки. 

Висновки і перспективи подальшого розвитку. Юність - це вік, коли складається світогляд, 

формуються ціннісні орієнтації, установки. Старшокласники відрізняється зростанням 

самосвідомості, зростаючим інтересом до власного «Я». 

Вибір професії та типу навчального закладу неминуче диференціює життєві шляхи юнаків та 

дівчат, закладає основу їх соціально-психологічних та індивідуально-психологічних відмінностей. 

Найбільш важливим психологічним критерієм успішного вибору професії та місця роботи є 

задоволеність людини зробленим вибором. 

Професійне самовизначення - це не лише процес прийняття рішень щодо вибору професійної 

діяльності, але й одна з форм активності особистості, за якої вона виступає суб’єктом власної 

життєдіяльності. Як наслідок цього, професійне самовизначення є засобом реалізації суб’єктивних 

властивостей особистості, стилю її життя, і багато в чому залежить від власної активності суб’єкта, 

від його життєвої позиції.  
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Таким чином, незважаючи на значну кількість досліджень проблеми професійного 

самовизначення в психолого-педагогічній літературі, існує велике розмаїття концептуальних підходів 

до сутності та змісту процесу професійного самовизначення. Все це робить проблему 

багатоаспектною за способами розгляду і вирішення. 
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У лікувальній практиці А. М. Кашпіровського мова виконує особливу, в багатьох моментах 

ключову роль. Мова лікаря-психотерапевта є одним із інструментів створення ситуацій, установок на 

зцілення. Мова є одним із способів контакту лікаря з несвідомою сферою пацієнта з метою пробудити 

внутрішні резерви людського організму, активізувати механізми самокорегування й самозцілення 

його психічної та фізіологічної систем. Проте наразі цей аспект діяльності А. М. Кашпіровського є 

майже не дослідженим. А отже, потребує насамперед теоретичного осмислення. 

Метод словесного впливу було покладено в основу багатьох лікувальних практик, від давнини до 

сучасності. Зокрема, З. Фройд поклав цей метод в основу психоаналізу, глибоко й арґументовано 

обґрунтувавши доцільність його застосування: «При аналітичному лікуванні відбувається не що 

інше, як словесний обмін між аналізованим і лікарем… Неосвічені родичі нашого хворого – їм до 

вподоби тільки видиме й відчутне, а найліпше для них – лікування, яке можна побачити в кіно, – 

також не проминають нагоди засумніватись у тому, «як можна самими словами протиставити щось 

хворобі». Але ці міркування такі ж нерозумні, як і непослідовні… Слова призводять до афектів і є 

поширеним засобом впливу, який чинять люди одне на одного. Тож не слід недооцінювати й 

застосування слова в психотерапії, і будьмо задоволені, коли нам пощастить почути слова, що ними 

обмінюються аналітик та його пацієнт [1, с. 11]». 

Мова, наголошував З. Фройд, нерозривно пов’язана із психічною сферою людини, її значення, її 

символіка закорінені у глибинних шарах людської психіки, а тому здатні впливати на людину, 

приводити до дії механізми і психічної, і фізіологічної систем людини. У мові, твердив З. Фройд, 

«немає нічого випадкового, бо мова – це скарбниця давніх знань і в ній немає жодного зайвого чи 

непотрібного слова – отож наша мова таки щось знає і називає його, хоч як це дивно, «снами наяву» 

[1, с. 91]. За Фройдом, «сни наяву» – це голос несвідомого, його прояви. І наша мова, отже, первинно 

обернена до людського несвідомого – насамперед через енергетику слова, через закодовану в 

ньому символіку. Адже несвідоме – це голос інтуїції, це мова символів. 
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Саме несвідомому З. Фройд відводив ключову, рушійну роль у функціонуванні психічної 

структури людини, а також бачив його нерозривний зв'язок із функціонуванням фізіологічної системи 

людського організму. Отже, мова з її архетипною символікою, яку має здатність розпізнавати 

людське несвідоме, може виконувати ключову роль у його діяльності, а відтак запускати різного роду 

механізми дії в організмі людини, зокрема механізми самокорегування, самозцілення і психічної, і 

фізіологічної систем людського організму. 

Водночас, і медицина часів Фройда, і сучасна медицина мала і має певні проблеми, зумовлені 

спрощеним підходом до лікування різного роду захворювань. За такого підходу діяльність людського 

організму та порушення його функцій обґрунтовують лише анатомічно, пояснюють хімічними та 

фізичними процесами, абсолютизують біологічний чинник. За таких умов зневаженим лишається 

психічний, психологічний чинник, а тим часом психічне життя людини є «вершиною діяльності 

навдивовижу складного людського організму [1, с. 14]». Цей прикрий факт засвідчив свого часу 

З. Фройд. Ту саму ваду сучасної медицини не раз зауважував А. Кашпіровський, щоразу 

наголошуючи на потребі об’єднання медицини та психотерапії. Недовіра офіційної медицини до 

психологічного мислення, а відтак здебільшого відмова від методів психологічного впливу, 

невизнання їх наукового характеру завжди завдавали значної шкоди лікарській практиці, 

встановлювали жорсткі обмежувальні рамки, адже сила терапевтичного впливу на пацієнта в такому 

разі була і є мінімальною. 

З. Фройд називав це самообмеження медицини «прогалиною в освіті [1, с. 14]», а існування цієї 

прогалини пояснював браком «певної допоміжної філософії [1, с. 14]», яка б могла посутньо вплинути 

на ефективність лікування хворих. Адже існує безумовний взаємозв'язок душі й тіла, і знання цього 

закону є ключем розуміння закономірностей функціонування цілого людського організму, а уміння 

застосовувати дію цього закону в лікарській практиці є ключем розв’язання складних проблем 

порушень цих закономірностей. Отже, єдиний вихід – поставити медицину на психологічні підвалини, 

а відтак упритул наблизитись до справжнього розуміння природи людських захворювань та методики 

їх лікування. 

З. Фройд вважав, що психоаналіз – це та філософія, яка може заповнити прогалину в лікуванні 

насамперед психічних уражень, і блискуче довів це, започаткувавши класичний психоаналіз, а також 

утворивши цілу школу зі своїх учнів та послідовників, котрі значно вдосконалили та поглибили 

психоаналітичне вчення: К. Г. Юнг (аналітична психологія), А. Адлер (індивідуальна психологія), 

Е. Фромм (гуманістичний психоаналіз) та інші. 

Лікар-психотерапевт А. М. Кашпіровський подолав цю прогалину у власний спосіб. Адже мав 

дещо інше завдання: встановити причини порушення насамперед фізіологічних функцій, встановити 

їх зв'язок із психічною сферою, а також віднайти механізми впливу на людський організм саме через 

звернення до ключової царини людської психіки – несвідомого, де, власне, закладено усі можливі 

механізми саморегулювання, самокорегування, самозцілення. Такий підхід зумовив специфіку 

лікувальної методики А. Кашпіровського. Ключовим моментом процесу зцілення він вважає 

створення ситуації, за якої, власне, відбувається цей процес.  

Насамперед, і це можемо щоразу спостерігати під час роботи А. Кашпіровського з пацієнтами, 

одним із дієвих інструментів створення таких ситуацій є мова. Адже саме мова лікаря-

психотерапевта є одним із ефективних ключів доступу до людського несвідомого. Це мова символів, 

мова асоціацій, це також мова, яка демонструє парадоксальність мислення. Це той інструментарій, 

якого не розпізнає людське свідоме Я, бо, власне, це і є мова несвідомого. 

Адже несвідоме потребує особливого ставлення, особливого звернення, специфічної мови. Це 

та сфера, яка не відгукується на раціональні формулювання та установки, а тому запорукою 

ефективності такого впливу може бути лише радикальний відхід від раціо. Отже, завдання лікаря-

психотерапевта, переконливо доводить А. Кашпіровський – відволікти, «приспати», обійти 

свідомість.  

У такий спосіб вдається безперешкодно подолати опір з боку свідомої сфери, що значно спрощує 

процеси зцілення людського організму з допомогою пробудження несвідомих механізмів психічного 

та фізіологічного самокорегування. 

Отож, мова здатна вплинути на психічні, передовсім несвідомі, процеси, які, своєю чергою, 

можуть викликати певні фізіологічні зміни в організмі людини. Таким є ланцюг взаємодії слова і 

людського організму. Вочевидь, цю закономірність спостеріг А. М. Кашпіровський і вичерпно довів її 

правдивість своєю тривалою лікувальною практикою. Вважаю цей аспект лікувальної діяльності А. 

М. Кашпіровського актуальною науковою проблемою, яка потребує глибокого, системного вивчення. 
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Постановка проблеми. Відносини «вчитель-учні» є онтологічної ознакою професійної діяльності 

педагога та психологічною основою його спів-буття з учнями. Спів-буття є справжньою ситуацією 

розвитку, де вперше народжуються специфічні людські здібності, функціональні органи 

суб’єктивності, що у подальшому дозволяють дитині виявити самоставлення до власної 

життєдіяльності [5, с. 17]. 

Навчальна діяльність, що забезпечує спів-буття вчителя та учня, набуває ознак діяльності, яка 

реалізує самовизначення та самозміни дитини у навчальній спільності, сприяє формуванню позиції 

учня. Вчитель є не тільки учасником спів-буття із учнем, але є його організатором. Він визначає як 

предметно-дидактичну основу зв’язків та відносин із учнем, так й виявляє соціокультурну позицію по 

відношенню до учнів. В.І. Слободчиков вважає, що ця позиція має дихотомічний зміст. Перша, 

характеризує орієнтацію на ототожнення, що є основою залучення школяра до загальнолюдських 

форм культури. Друга - на відокремлення як перетворення зв’язків та відношень та умови 

становлення індивідуальності, суб’єктності учня. Г.А. Цукерман та В.І. Слободчиков називають ці 

позиції дорослого позиціями «умільця» та «вчителя» [6]. Дорослий, що навчає дитину у предметній 

співпраці різним вмінням є «умільцем». «Вчитель» же вчить дитину не стільки діяти, скільки 

попередньо вчитися діям. Звичайно, доросла людина має володіти арсеналом дій як «вчителя» так 

й «умільця», але вона має доцільно визначати прояв цих позицій залежно від особливостей 

педагогічної ситуації у взаємодії з учнем. Таким чином, спів-буття учителя з учнями потребує від 

нього розвиненої професійної рефлексії. 

Виклад основного матеріалу. Існуючи підходи до розуміння професійної рефлексії вчителя, що 

орієнтовані переважно на дослідницьку (С. Грант, П. Кербі, Т. Уайлдмен, Д. Найлз, Ю.М. Кулюткін, 

Г.С. Сухобська, А.О. Бізяєва) та інноваційно-творчу природу рефлексії (І.М. Семенов, 

С.Ю. Степанов) як засобу або механізму пізнання та саморозвитку особистості педагога, не 

враховують в повній мірі онтологічного виміру його професійної діяльності, цілі якої можливо досягти 

лише за умов психологічної взаємодії з учнем [5, с. 17]. Спів-буттєва основа професійної діяльності 

вчителя потребує пошуку інших теоретичних засад для вивчення природи його рефлексії. 

Врахування суб’єктом присутності іншого у регуляції своєї діяльності розглядалось 

представниками соціально-діяльнісного підходу М. Вебером, П. Сорокіним, Т. Парсонсом. Роль 

соціального контексту у визначенні психологічної структури діяльності представлено у дослідженнях 

В.В. Давидова, Є.І. Головахи, Є. М. Ємельянова, П.Г. Бєлкіна та ін. 

Ми здійснили спробу визначити психологічний зміст професійної рефлексії вчителя з позиції 

соціально-дільнісного підходу. В рамках цього підходу рефлексія має розглядатися як властивість 

суб’єкта, що дозволяє усвідомлювати, регулювати власну діяльність, яка опосередкована процесом 

спілкування із іншими людьми в соціальній ситуації.  

Тобто, в самому широкому смислі, рефлексивні процеси мають забезпечувати процесуально-

психологічний бік діяльності, що детерміновано не тільки мотивом та метою, але й статусно-

рольовими характеристиками, нормативним регулюванням у конкретній соціальній групі чи 

спільності, ціннісними орієнтаціями, які відображають моральні канони соціальної системи.  

З позиції цього підходу, професійна рефлексія вчителя є системною професійною властивістю 

особистості, яка забезпечує усвідомлення та регуляцію вчителем складових професійної діяльності, 

що здійснюється з урахуванням вимог спів-буття з учнями, спрямованого на розвиток їх суб’єктності 

в навчально-виховному процесі (самототожності в середині спів-буття з іншими, усвідомленням 

власних цілей, бажань, здібностей та особистісних якостей). Іншими словами, професійна рефлексія 

здійснює регуляцію власних дій вчителя на основі усвідомлення ним меж власного «Я» та «Я» 

особистості учня.  
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Отже, специфічною особливістю рефлексії вчителя, з точки зору соціально-діяльнісного підходу, 

є її високий ступінь децентрації, як здатності розуміти явища з позиції іншого. Вчитель має 

здійснювати рефлексію внутрішньої основи дії учня та водночас усвідомити основи організації 

власних дій, спрямованих на вирішення навчального завдання та конструювання методичних 

підходів для корекції та розвитку навчальних дій учня в рамках психологічного спів-буття з ним. 

Онтологічний аналіз психологічної природи професійної рефлексії вчителя в рамках соціально-

діяльнісного підходу дозволяє визначити таки її функції:  

1. інтеграцію та диференціацію численних власних та децентрованих (з позиції іншого) 

презентацій структурних складових педагогічної взаємодії у свідомості вчителя;  

2. породження та усвідомлення смислу в організації вчителем професійної дії в системі 

взаємодії з учнями;  

3. контроль за процесуально-психічним забезпеченням професійної діяльності в рамках спів-

буття із учнями; 

4.  регуляцію педагогічної дії із врахуванням усвідомлюваних меж власного «Я» та «Я» 

особистості учня;  

5. творчої зміни смислових утворень особистості, що забезпечують становлення позитивної 

професійної ідентичності вчителя.  

У сферу рефлексії вчителя як суб’єкта соціальної дії, спрямованої на досягнення спів-буття з 

учнями, мають входити: спільний предмет дій вчителя та учня (особливості розуміння навчального 

та виховного завдання вчителем та учнем, методичні прийоми та засоби роботи з ним); психологічні 

особливості учасників взаємодії, що визначають її динаміку та їх міру активності, стильові 

особливості їхньої поведінки та рольової орієнтації; усвідомлення власної професійної позиції у 

взаємодії з учнем, що акумулює розуміння закономірностей психолого-педагогічної науки та 

визначає ставлення до учня, забезпечує самоаналіз власної поведінки вчителем за соціальними 

критеріями, культурними вимогами, моральними цінностями. Розвиненість професійної рефлексії 

вчителя визначається не тільки мірою прояву рефлексивних процесів у визначених сферах 

професійної активності але і ступенем інтегрованості цих процесів. 

Зазначені припущення ґрунтуються на основних положеннях полі процесуального підходу 

А.В. Карпова відповідного до якого рефлексія виступає як закономірно організована та внутрішньо 

гетерогенна система багатьох процесів, що мають назву вторинних. Усі види, типи рефлексії та її 

вияви в метавластивостях мають розглядатися не тільки як феноменологічні прояви, а як 

процесуальні компоненти цього гетерогенного процесу. В ході емпіричного дослідження 

закономірностей структурної організації рефлексивних процесів доведено, що розвиток рефлексії 

визначається не стільки кількісними показниками її складових (видів та форм рефлексії), скільки 

інтегративними синергетичними ефектами, що виникають в результаті співорганізації метапроцесів 

у складі рефлексії [3].  

Висновки.  З позиції соціально-діяльнісного підходу рефлексія виступає не стільки як когнітивний 

механізм пізнання та саморозвитку особистості вчителя, скільки як системна властивість 

особистості, що забезпечує усвідомлення та регуляцію складових її професійної діяльності в у мовах 

спів-буття з учнями. 

Базовими функціями рефлексії є регуляція професійних дій на основі усвідомлення вчителем 

меж власного «Я» та «Я» особистості учня.  

Метакогнітивна та метарегулятивна природа рефлексії дає підстави розглядати професійну 

рефлексію вчителя як системну властивість особистості вчителя, що утворюється багаточисленними 

рефлексивними процесами, що виявляються у предметній взаємодії з учнем, педагогічному 

спілкуванні та сфері самосвідомості вчителя.  

Маючи специфічну природу, що не дозволяє з одного боку, ототожнювати ці процеси, а з іншого 

розглядати її як адитивну сукупність, професійна рефлексія існує як цілісна процесуальна система, 

яка не зводиться до суми її компонентів.  

Враховуючи усе вище вказане актуальним стає питання розробки засобів її психологічної 

діагностики, розгляду особливостей генезису цієї властивості в ході професійного навчання 

майбутнього вчителя у вищому навчальному закладі. 
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Анотація :  Слово «ідентичність» найбільше підходить до пошуку і створення, можливо також до 

моделювання сенсу життя. Правда питання сенсу життя досі в процесі творчого, повсякденного 

пошуку. Ніхто ще не отримував  Нобелівської премії про створення моделі досконалого  людського 

життя наповненого глибоким змістом, а питання про сенс життя залишаються відкритими. 
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Аннотация: Слово «идентичность» больше подходит к поиску и созданию, возможно также к 

моделированию смысла жизни. Правда вопрос смысла жизни до сих пор в процессе творческого, 

повседневного поиска. Никто еще не получал Нобелевской премии за создании модели 

совершенной человеческой жизни наполненной глубоким смыслом, а вопросы о смысле жизни 

остаются открытыми. 
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   Постановка наукової проблеми 

Слово «ідентичність» найбільше підходить до пошуку і створення, можливо також до 

моделювання сенсу життя. Питання сенсу життя досі в процесі творчого, повсякденного пошуку. 

Ніхто ще не отримував Нобелівської премії про створення моделі досконалого  людського життя 

наповненого глибоким змістом, а питання про сенс життя залишаються відкритими. Так, що ж таке 

«ідентичність» і чому  це слово близьке до розуміння сенсу життя. Ідентичність  - це латинське слово 

(identificare) ототожнення, збіг чого - або, то, по чому ми можемо судити про що небудь.   У період 

швидких змін в соціокультурній системі криза ідентичності може приймати масовий характер, що 

може мати і негативні, і позитивні наслідки (забезпечення можливості закріплення технічних 

нововведень, нових традицій, соціальних ролей, норм, зразків, структурних змін, адаптації індивідів 

до змін і тощо). Проблема психологічної кризи та втрати ідентифікації приводить до втрати сенсу 

життя та до різноманітних психологічних та тілесних хвороб. Втрата власного бачення образу «Я» 

приводить в стан інфантильності, страху та підвищеної агресивності, що в свою чергу має 

негативний вплив на суспільство. 

 Потрібно виділити слідуючи проблеми: криза ідентичності сенсу життя, відчуження, 

деперсоналізація, аномія, маргіналізація, агресія, девіантна поведінка та ін.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

    Питання ідентичності спочатку з'явилося в психіатрії  в контексті вивчення феномена «кризи 

ідентичності», що описує стан психічних хворих, які втратили уявлення про самих себе і 

послідовності подій свого життя. Основні дослідники (Агеєв, М.М. Бахтін, І. Гоффман, Е. Еріксон, Дж. 

Марсія, А. Ватерман, Дж. Мід, Х. Теджфела та Дж. Тернера,З.Фрейд,С. Московічі, Х. Тейфел, Дж. 

Тернер, Р.Фрейджер,  Ч. Гордон, М. Хог, К.Г. Юнг, В.А. Ядов, Н.В. Антонова, С.И.Емельянова, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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В.С.Малахов, Максименко С.Д.  та ін.).  Разом з тим механізм ідентичності є необхідною умовою 

спадкоємності соціальної структури та культурної традиції. Створення власної ідентичності формує 

сенс життя, як окремої людини так і суспільства в цілому. В минулому столітті проблему ідентичності 

розглядав доцент кафедри теорії та історії культури Артур Шопенгауер, а в нашому – Еріх Фромм. 

Сучасна ідентичність являє собою  множинність ідентифікації, яка ставить питання не тільки про 

принципи їхньої організації в певну цілісну систему, а й питання про саму різноманітність – чому саме 

стільки і саме ці субідентичності існують, чи є відмінності в самому процесі ідентифікації в залежності 

від того, з якою соціальною групою ідентифікує себе індивід і т.п. Ці проблеми, на жаль, рідко стають 

предметом спеціального аналізу. Тільки в останні роки почали з′являтися дослідження спрямовані 

на їх вирішення. Так, у 1995 році Клод Доу з колегами запропонували досліджуваним класифікувати 

набір із 64 категорій ідентичності виділених респондентами одного з попередніх досліджень [ 1 ]  Дж. 

Мід, вивчаючи проблему ідентичності, визначав її як здатність людини зв’язано, цілісно сприймати 

свою поведінку та життя [ 2 ]. Є. Бистрицький відокремлює  найбільш, на його погляд, засадничі 

питання, притаманні сучасним дискурсам ідентичності, які є похідними від двох головних питань 

ідентичності: «Хто я такий?» і «Хто ми такі?». Паростки нової, наступної системи ідентичності помітні 

по всьому світу - це нові космополіти, люди, що мислять глобально і не зв’язані національними 

зв’язками, принаймні, у звичних для нас поняттях органічної та інституційної ідентичності. Вони самі 

вибирають, ким їм бути і в якій країні (національній державі) жити. Такі люди відчувають спільність у 

першу чергу з тими, хто пов’язаний з ними спільними ідеями і інтересами. 

Мета статті 

Дослідження  сенсу життя через власну ідентифікацію, шляхи подолання кризи ідентичності. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів. 

   Предметом  дослідження є життя людини, а об'єктом дослідження є ідентичність сучасного 

суспільства. В останній час ми підпадаємо під вплив соціальних, економічних та політичних змін. В 

процесі змін ми постійно відслідковуємо процеси зміни власної ідентифікації. Згідно теорії психології 

нужди Максименко С. Д., нужда, «як суперечлива, рухлива й енергетична єдність біологічного й 

соціального». Ідентичність людської нужди приводить до її розвитку [3] Еріх Фромм усвоїй праці 

"Мати чи бути"[ 4 ]  спробував типологізувати людські потреби. Першою він називає потребу в 

спілкуванні, у міжіндивідуальних зв′язках. Ізольований, штучно викинутий із суспільства індивід, 

губить соціальні навики, втрачає культурні стандарти. Друга потреба, описана Фроммом, - це 

потреба творчості. Ми часто дивимося в історію життя людей, їх досягнення в пошуку свого власного 

сенсу життя, при цьому намагаємося створити унікальну ідентичність свого життя. Велику частину 

часу людина сприймає своє відчуття себе, ким вона є, і ким ні, як само собою зрозуміле і фіксує себе 

у всіляких відносинах, цінностях, віруваннях, диспозиціях. А це означає, що у людини є спосіб 

отримати відчуття власної безперервності, безпеки і стабільності. Це відчуття себе дозволяє 

фіксувати себе в певному наборі протилежностей, який і формує те, що називається особистою 

ідентичністю. Для змін потрібна послідовність і тривалість. Щоб говорити про них, люди повинні бути 

істотами, які переживають тривалість, що дозволяє створювати зв'язок: хто я був - хто я є - хто я 

буду. Ті зміни, які можна віднести до розряду важливих для  людини, які  не підривають відчуття  

самих себе. Але є зміни, які заважають, лякають і провокують. Ці зміни підривають відчуття самих 

себе, призводять до втрати відчуття безпеки. Найбільше заважають ті зміни, які загрожують нам 

новим - іншим і незнайомим - розумінням самих себе. Переживання змін кидає виклик для нового 

мене, який виражає і ідентифікує себе з новими відносинами, можливостями. Але хто знає цього 

«нового мене»? Чи знаю я сам себе в цій новій трансформації? Чи буду я відчувати себе собою або 

в мене буде відчуття того, що я розділений з самим собою? Однозначних відповідей немає і кожен з 

нас постійно опиняється перед викликом прийняти невідомість і ті наслідки, які в ній будуть. 

Ідентичність формується в  взаємодії і діалозі з суспільством. Зовнішня структура, яка допомагає 

йому вибудовувати свою ідентичність, також руйнується на тлі процесу змін. Ідентичність перестає 

бути постійною, але стає рухомою і визначається не біологічно, а історично. Ми завжди можемо 

вибирати ідентичність з безлічі можливих. Французький філософ Поль Рікер [ 5 ] також розуміє 

ідентичність, як відкриту змінам і самозміни і зазначає, що людина в процесі життєвого шляху 

знаходить власну ідентичність. Розглядаючи спосіб буття Я, Рікер зазначає, що всяке саморозуміння 

є інтерпретація, що набуває свій вид у взаєминах з іншими людьми. Відзначаючи таку особливість 

ідентичності як інтерпретація, Рікер пропонує називати її оповідною або наративною. Серед перших 

фактів, які стосуються констеляції Я, Рікер виділяє здатність до дії. «Тверда інтенція що-небудь 

зробити, - пише Рікер, - вважає тотожність між двома Я, тим, хто обіцяє, і тим, хто робить ... 

Переживання власної ідентичності дозволяє людині фіксувати себе в наборі протилежностей, 

відчувати свою тривалість, тотожність, розвиток,« переживати досвід, який передає якийсь світовий 

порядок і духовний сенс». Погоджуючись з наявністю таких якостей ідентичності, ми неминуче 
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повинні прийняти і те, що колишні данності перетворюються на завдання, пропонуючи сучасній 

людині нести тягар відповідальності за своє життя, свої вибори, рішення, душевне здоров'я і своє 

становлення як «Людини».У контексті теоретичного підходу конструювання ідентичності, свобода і 

можливість до цього представляються тепер наочними. Однак виникає питання практичного 

освоєння цього знання. Яким чином теорія може втілюватися в практиці? Яким чином стали 

завданням минулі данності можуть бути реалізовані в житті, і як наше знання може бути використане 

тими психотерапевтами, чиї клієнти задаються питаннями особистої ідентичності і свого місця в світі, 

що змінюється? Видається, що відповіддю може бути підхід психотерапевта Віктора Франкла [ 6 ], 

що є в дійсності не тільки психотерапією, але і філософією і представляє людину як духовну істоту. 

Франкл погоджується з тим, що сучасна людина стикається із завданням самостійної відповіді на 

питання «хто я?», А найбільшою небезпекою, що загрожує сучасним людям, є нестача сенсу в житті, 

за відсутності якого людина відчуває внутрішню порожнечу, або екзистенціальний вакуум. Саме 

втрата смислових орієнтирів і відчуття кінцевої мети приводить людину до психотерапевта. 

Очевидно, що Віктор Франкл використовує в своїх роботах феноменологічний підхід, який він трактує 

як спробу описати спосіб, яким людина розуміє себе, включаючи і той спосіб, яким людина надає 

сенс своєму існуванню, а точніше, виявляє власний сенс життя. Елізабет Лукас, учениця Франкла, 

доповнює, що «ідентичність описує більше ніж наші унікальні якості, вона включає також обізнаність 

про нашу людяність». У поняття людяності: вкладає духовність людини, ті якості і здібності, які і 

роблять її «Людиною». Цей підхід дистанціюється від будь-яких запропонованих патернів, 

інтерпретацій і пояснень, залишаючи тим самим людині можливість для виявлення своїх сенсів і, як 

наслідок, конструювання своєї ідентичності.  

Основним змістом психології Франкла є прагнення до сенсу. Засновник логотерапії бачить його 

як центральну мотивуючу силу і стверджує, що душевне здоров'я залежить від того, наскільки вони 

здатні його знайти. Франкл відзначає необхідність активної  позиції в житті для виявлення сенсу. Він 

вірив, що кожна криза в житті людини фактично є можливістю для виявлення нових елементів сенсу 

в тій ситуації виклику, з якою вона стикається. Говорячи про сенс життя,  Віктор Франкл виділяє три 

види сенсу: сенс теперішнього моменту, сенс життя і понадсенс. А сенс взагалі він визначає як те, 

що мається на увазі, «що міститься в ситуації, що припускає питання і потребує відповіді ... У кожної 

задачі є тільки одне рішення і воно правильне, у кожного рішення є тільки один сенс і він справжній». 

Понадсенс переживається як якийсь універсальний порядок, в якому у кожного є своє місце. 

Понадсенс лежить в поле розуміння світу і місця людини в ньому. Наявність понадсенсу - це 

філософська категорія, її неможливо довести, в нього можна лише вірити, і ця віра створює 

передумови для осмислення свого буття в світі і підштовхує людину до пошуку відповідей на 

питання: «хто я», «для чого я тут?» і т.д. Сенс справжнього моменту полягає в тих рішеннях, які 

людина приймає щодня і щогодини, реалізуючи свої індивідуальні цінності і використовуючи ті 

можливості, які надає життя. Віктор Франкл  констатує відносність сенсу і його мінливість, як від 

людини до людини, так і від одного дня до іншого, і навіть від години до години. Франкл звертає нашу 

увагу на те, що сенс - це питання інтерпретації окремої ситуації конкретною людиною. Сенс всього 

життя людини по Франкл, можливо, виявляється лише в кінці життя, і тому найважливіше значення 

набуває конкретний сенс життя в конкретний момент часу. Сума таких сенсів конституює сенс життя. 

Кожна ситуація в житті стає викликом і завданням, що має бути вирішене саме цією людиною. Тут 

можна провести аналогію з кінострічкою, що складається з численних кадрів, зміст якої можна 

зрозуміти, тільки переглянувши фільм до кінця. Франкл стверджує, що сенс існує в житті при будь-

яких обставин. Для доказу цього положення  представляє нам трикутник сенсу, що розкриває 

можливі області для його виявлення. Сенс може бути виявлений через творення або діяльність, 

через набуття досвіду переживання і через ту позицію, яку людина займає по відношенню до 

неминучого страждання. Згідно сенсового поля, воно завжди виявляється поза людиною, а для 

реалізації сенсу людина завжди виходить за межі власного я, і завжди спрямовує себе на когось або 

щось відмінне від самого себе. Тим самим Франкл підкреслює духовну і трансцендентну природу 

людини. Віктор Франкл пише: «бути людиною - значить виходити за межі самого себе ... Це означає, 

що існування є справжнім лише в тій мірі, в якій воно спрямоване на щось, що не є ним самим ... Він 

знаходить себе настільки, наскільки залишає і забуває себе, як має першорядну важливість - будь 

то в ім'я чогось або когось. Боротьба людини за свою ідентичність приречена на невдачу, якщо вона 

не відбувається як самовіддана посвята себе чомусь за межами його я, чогось більшого, ніж його я 

». Вільна воля людини, навіть в обставинах біологічних, соціальних і психологічних обмежень, 

дозволяє їй виконувати сенс у житті. Поступаючи так, людина є тою, хто вона є і більше того, вона 

стає тою, ким вона стає. У своєму творі «Несвідомий бог» Віктор Франкл пише, що «відмінною рисою 

людини є її прагнення, пошуку змісту, але не пошук себе. І чим більше людина забуває про себе в 

ім'я справи або іншої людини, тим більшою «Людиною» вона є, і тим більше він стає самою собою ». 
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Отже, використовуючи, як опірні точки аксіоми дослідження ідентичності можливо виявити, що має 

перспективу привнести практичну цінність в розглянуті вище концепції ідентичності. Підхід може бути 

використаний в роботі з тими клієнтами, які звертаються до психотерапевтів з питаннями, 

пов'язаними з виявленням себе в цьому світі. Можна виділити наступні ключові підстави для 

дослідження  ідентичності сенсу життя людини: По-перше, через виявлення сенсу  людина пізнає 

себе, вона, можна сказати, збирає себе навколо сенсу, тим самим знаходячи фундаментальну 

стійкість, почуття продовження і послідовності себе. Виявляючи сенс, людина досягає нового 

саморозуміння, вона по-новому «схоплює» переживання себе, по-новому починає усвідомлювати 

себе. 

По-друге, виявляючи сенс в житті, який представляє унікальну цінність для неї, людина виявляє 

і себе як унікальну і неповторну цінність. Пошук сенсу пов'язаний із сумнівами, в ході яких, разом з 

тим, людина запитує себе про свої цінності і приходить до єдино вірного для нього рішенням. 

По-третє, так як сенс у житті можливий до виявлення лише тоді, коли людина виходить за межі 

себе, то тим самим, його виявлення забезпечує творчу взаємодію людського буття зі світом, і саме 

у взаємодії зі світом і конструюється ідентичність людини. 

По-четверте, виявлення сенсу вимагає від людини обізнаної активності, прийняття рішень, 

усвідомлення своєї відповідальності. Для того щоб виявити сенс, людина повинна прислухатися до 

себе і відповісти на питання: що саме зараз мається на увазі в даній ситуації. Можна сказати, вона 

повинна свідомо «схопити» сенс. Ідентичність, будучи динамічним феноменом, і є схоплювання 

досвіду самоусвідомлення людиною в кожен момент часу. Без перебільшення можна сказати, що за 

допомогою виявлення та реалізації сенсу в кожен момент часу людина і відповідає на питання «хто 

я?». 

По-п'яте, кожен новий виявлений сенс не передбачає зупинки: зроблений крок ініціює наступний. 

Реалізований сенс стає основою для виявлення наступного, що все більш сприяє розкриттю людини 

для себе і для світу. Таким чином, виявлення сенсу кожного стає дорогою до становлення людини, 

як особистості і до його послідовної ідентичності. Для теоретичного дослідження ідентичності сенсу 

життя можливо використати «логічні рівні», які  адаптовані  одним з «корифеїв» НЛП Робертом 

Ділтсом [ 7 ]  з робіт антрополога Грегорі Бейтсон, і відноситься до ієрархії рівнів процесів, що 

протікають в окремій людині чи групі. Функція кожного рівня полягає в синтезі, організації та 

управлінні взаємодіями на більш низькому рівні. Будь-яка зміна на верхньому рівні обов'язково 

поширюється вниз, прискорюючи зміни на більш низьких рівнях. Зміна чого-небудь на більш 

низькому рівні може зачіпати або не зачіпати верхні рівні. Ці рівні включають (знизу вгору): 1) 

оточення і контекст; 2) дії; 3) навички та здібності; 4) цінності та переконання;  5) особистісну 

своєрідність.  

Шостий рівень, званий «духовним», можна визначити, як якусь «область відносин», яка охоплює 

багатьох особистостей, формуючи відчуття приналежності до більшої системи, що виходить за 

рамки індивідуальної особистості. Це, наприклад, природним чином пов'язано з процесом 

накопичення життєвого досвіду. З моменту народження людина потрапляє в  середовище 

предметного світу, миттєво отримуючи інформацію про речі, людей. Пробуючи взаємодіяти з 

оточенням, людина навчається різним варіантам поведінки, які досить швидко узагальнюються в 

розумові та поведінкові стратегії і здібності. Виявляючи різні дані людина починає формувати 

систему віри та переконання щодо масштабів своїх можливостей і меж особистого досвіду, 

встановлюючи при цьому особливі ціннісні переваги. Узагальнюючи набутий досвід, людина вчиться 

усвідомлювати себе у співвідношенні з іншими людьми, визначаючи свою «самість», неповторність, 

тобто власне «Я» як ціле. І потім, на певному етапі, людина формує своє уявлення про власне 

призначення у взаємозв'язку з сім'єю, суспільством, планетою, всесвіту, Богом на основі уявлення 

про особистісну своєрідність. У контексті коучингу структура логічних рівнів може використовуватися 

в якості «формату» - структури, прояснення осередків, яка допомагає клієнту отримати цілісне, 

системне бачення своєї ситуації. Це може допомогти при проясненні його цілей і дати додаткову 

мотивацію до їх досягнення. Часто людина приходить до дивних для себе відкритть, коли за 

допомогою відкритих питань, ми проводимо його спочатку знизу вгору по структурі логічних рівнів: 

до своїх цінностей, унікальності та місії, а потім - зверху вниз - до нових стратегій і рішень. 

Надзвичайно важливо враховувати логічні рівні, коли ми даємо зворотній зв'язок. Для того, щоб вона 

була ефективною, її слід вести на нижніх трьох рівнях - оточення, дій і здібностей. Ці речі можна 

змінити. З іншого боку, якщо людина прив'язана (а найчастіше так і буває) до якоїсь ролі або системи 

переконань, то пропозиції змінити їх він може сприймати як загрозу, і зайняти оборонну позицію. 

Згідно теоретичного дослідження  ідентичності сенсу життя людини в наш час, при проведенні мною  

тренінгів та семінарів, виявлено три стани людей,- і тільки в одному можливо пізнати сенс життя: 
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Перший стан: Скарга - в цьому стані людина постійно скаржиться на своє життя, звинувачує інших 

і себе, засуджує, шукає виправдання, говорить про свої болі, боїться змін, ніколи не ставить мету. У 

цьому стані людина нездатна  усвідомлювати суть і сенс  життя. Як правило, ці люди шукають з ким 

би поговорити, в цьому є для них сенс життя. 

Другий стан: Бажання - дуже цікавий стан, в цьому стані проявляються бажання людини. Як 

правило, тут дуже сильно виражено бажання мати що-небудь. У цьому стані виражаються наприклад 

такі бажання, як мати багато грошей, великий будинок, машину і багато іншого. Сенс життя в цьому 

стані більш розпливчастий, оскільки невідома роль людини. 

Третій  стан: Запит - тут чітко прописується: бути, робити, мати. У цьому стані можливо 

усвідомити сенс життя за умови конкретного розуміння ким людина хоче бути, що робити і що мати 

в житті. У цьому стані саме життя буде допомагати розкривати зміст і давати підказки. 

Для пошуку власної ідентичності важливі основні життєві цінності, без яких життя не має сенсу: 

1. Спілкування - чути і говорити. 

2. Бачити життя, себе і все навколо. 

3. Творіння - здатність створювати що-небудь. 

4. Міркувати - давати оцінку всьому, що відбувається, розуміти. 

5. Любити - бути здатним приймати і віддавати любов. 

6. Вірити - в першу чергу в себе та інших 

Висновки і перспективи подальшого дослідження 

     Питання ідентифікації  є розкритим та потребує більш глибокого вивчення в нашому 

сьогоденні. Потрібно формувати втрачені зв’язки з власним образом «Я» та с суспільством. В моєму 

практичному досвіді є практичний тренінговий  матеріал для пошуку власної ідентичності через 

слова. В цілому слова мають різне розуміння і при цьому людина відчуває почуття. Метод простий у 

своєму роді унікальний, тому що в п'яти словах прописане все життя людини, проблеми, напрям 

життя і рішення. Через цю діагностику пройшло більше 500 чоловік, в тому числі діти. Вік  дітей від 

6-ти років, батьки можуть написати на літери їх же слова. І саме головне без якого немає сенсу життя 

- це сама людина. Людина здатна наповнити своє життя сенсом. Тому сократівський заклик: «Пізнай 

себе» залишається актуальним і в наш час. 
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Проблема самореалізації особистості завжди була однією з найактуальніших в психології. 

Соціально-економічні, політичні, культурні зміни, що відбуваються в даний час, впливають на всі 

сторони особистісного розвитку і взаємозв'язку людини з навколишнім світом і людьми. Ці зміни вже 

привели до нового типу мислення людей, для якого характерні свобода, самостійність, 

реалістичність, тверезе ставлення до себе в новій дійсності, відповідальність за прийняте і 

прогнозоване рішення.  

Самореалізація передбачає здійснення самого себе в житті і повсякденній діяльності: 

особистісній, соціальній, професійній; це пошук і утвердження свого особливого шляху в цьому світі, 

своїх цінностей і сенсу свого існування; прагнення людини до найбільш повного виявлення та 

розвитку власних здатностей і можливостей (К. Роджерс), активна внутрішня тенденція 

саморозвитку, дійсне самовираження (Ф. Перлз), прагнення людини стати тим, ким вона може стати 

(К.Гольдштейн, А. Маслоу) , повна реалізація справжніх її можливостей (К. Хорні), результат 

життєвого розвитку (Б. Г. Ананьєв, Г. Олпорт, Е. Фромм, Е. Еріксон), а, отже, - реалізація істинної 

природи і сутності людини (Л.О. Коростильова). 

Л.О. Коростильова, розглядаючи проблему самореалізації в системі наук про людину,  дає цьому 

поняттю таке визначення: «самореалізація – це здійснення можливостей розвитку «Я» за допомогою 

власних зусиль, співтворчості, самодіяльності з іншими людьми (ближнім і далеким оточенням), 

соціумом і світом у цілому» [2].  

Дослідження саморозвитку особистості у контексті самосвідомості, самореалізації та 

самоактуалізації людини здійснювали К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, А.Н. 

Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн. Загалом проблема самореалізації розглядається дослідниками у 

контексті саморозвитку особистості як з загальноконцептуальних позицій (М. Аргайл, С.Л. Братченко, 

Р.Бернс, Л.С. Виготський, А. Маслоу, К.Роджерс, В.В. Столін, П.Р. Чамата), так і з позицій поетапного 

вікового розвитку (В.С. Агапов, І.Д. Єгоричева, Е. Еріксон, А.В. Захарова, Л.О. Шатирко).  

У сучасній філософсько-психологічній традиції самореалізацію розглядають у поєднанні у житті 

людини особистісного та діяльнісного начал. Самореалізацію у контексті категорії «діяльність» 

представлено як творчу самодіяльність людини. Так Т.А. Вєтошкіна характеризує самореалізацію як 

вільну творчу самодіяльність, що забезпечує задоволення внутрішніх потреб особистості у 

саморозвитку. Є.В. Крутельова, натомість, пов’язує самореалізацію з розкриттям здібностей людини 

у суспільно значимій діяльності. При цьому важливо, вказує авторка, щоби вказана діяльність 

визначалася не тільки соціокультурним середовищем, але й внутрішньою потребою щодо 

саморозвитку самої особистості. Потреба в самореалізації є системною і не може бути задоволена 

одиничними актами діяльності. А тому реалізація цієї потреби у різних видах діяльності дозволяє 

людині у процесі досягнення власних життєвих цілей знаходити своє місце в соціальній системі.  

Об'єднуючою рисою розуміння самореалізації у різних підходах у психології є те, що вона завжди 

пов'язана з діяльністю, в якій реалізуються потреби зростання, розвитку, самовдосконалення як 

особистісних здібностей, так і професійних можливостей. 

С.Д. Максименко відзначає, що аналіз вітчизняної філософсько-психологічної традиції дає 

можливість встановити, що самореалізація особистості є, насправді, органічно притаманною будь-

якій людині. І зовсім недоречними є висловлювання, що тільки невелика кількість людей 

самореалізується, оскільки це «роблять» усі. Але соціальні обставини можуть бути такими, що 

сприятимуть більш активному і глибокозмістовному становленню (самореалізаціі) особистості [4].  
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Р.А. Зобов і В.Н. Келасьєв виявили дві групи факторів, які впливають на самореалізацію: 1). 

фактори, що залежать від людини (ціннісні орієнтири, готовність до самобудівництва, гнучкість 

мислення, воля та ін.); 2) фактори, що не залежать від людини (соціальна ситуація, рівень життя, 

матеріальна забезпеченість, вплив на людину засобів масової інформації та ін.) [3]. 

С.І. Кудінов виділяє три види проявів самореалізації особистості: 

1) діяльнісна самореалізація характеризується самовираженням суб'єкта в різних видах 

діяльності і забезпечує високий рівень професійної компетенції; причому діяльність не обов'язково 

пов'язана з офіційною професією (це може бути аматорський спорт, художня творчість, навчання); 

2) соціальна самореалізація пов'язана з виконанням гуманітарної місії, суспільно-господарської, 

суспільно-політичної, суспільно-педагогічної або будь-якої іншої суспільно-корисної діяльності; 

3) особистісна самореалізація сприяє духовному зростанню людини, забезпечуючи розвиток 

особистісного потенціалу: відповідальності, допитливості, товариськості, працьовитості, 

наполегливості, ініціативності, ерудиції, креативності, моральності тощо [3]. 

У нашому дослідженні ми спиралися на представлену І.Д. Єгоричєвою структуру процесу 

становлення самореалізації та полісистемну модель самореалізації особистості С.І. Кудінова.  

Самореалізація (за І.Д. Єгоричєвою) - це особливий тип діяльності, специфіка якого визначається 

її спрямованістю (мотиваційною, цільовою, предметною) - спрямованістю на себе. Процес 

становлення самореалізації як особливого типу діяльності має складну структуру, яку авторка 

представила чотирма етапами, пов'язаними з освоєнням певних видів діяльності:  

- самоідентифікація - спеціально організована суб'єктом діяльність, метою якої є саморозуміння, 

самототожність, самоприйняття, усвідомлення власної цілісності, унікальності, значущості, 

«виявлення» себе в світі при сформованому ціннісному відношенні до нього; 

- саморозвиток - спеціально організована суб'єктом діяльність, метою якої є позитивні самозміни 

особистості в напрямку свого «ідеального Я»; 

- самоактуалізація - спеціально організована суб'єктом діяльність, метою якої є виявлення 

потенційних можливостей, дійсних потреб, життєвих смислів, уявлень про своє призначення в світі; 

- самореалізація - спеціально організована суб'єктом діяльність, метою якої є здійснення їм свого 

суб'єктивно відчуваного призначення [1]. 

У кожному з етапів виявляється детермінанта: у самоідентифікації - самовідношення, 

самототожність, самоприйняття; у саморозвитку - позитивні самозміни особистості; у 

самоактуалізації - потенційні можливості; у самореалізації - втілення свого призначення. 

Детермінанти самореалізації мають системний характер. Кожен етап становлення 

самореалізації пов'язаний із рішенням специфічних завдань і знаменується придбанням певних 

особистісних і суб'єктних властивостей, які стають детермінантами на наступних етапах; освоєний 

вид самореалізаційної діяльності переходить до розряду засобів (механізмів), стаючи діяльнісною 

детермінантою. Значимість особистісних і суб'єктних властивостей, видів освоюваної діяльності як 

детермінант самореалізації визначається послідовністю, порядком їх появи, кумулятивністю та 

интегративністю їх розвитку. На цій підставі виділено базові детермінанти самореалізації. Базовою 

особистісною детермінантою самореалізації є спрямованість, базовою суб'єктною детермінантою - 

рефлексія; базовим видом діяльності – самоідентифікація [1]. 

Самореалізація як особливий вид діяльності в діяльнісній концепції самореалізації проходить 

кілька етапів, кожен з яких найбільш інтенсивно розвивається на сензитивних для її освоєння етапах 

онтогенезу. Говорити про самореалізацію, як про спеціально організовану самим суб'єктом 

діяльність, можна починаючи тільки з підліткового віку, в якому стає достатнім для цього рівень 

особистісної та соціальної зрілості, коли вікові завдання змінюються в напрямку власної особистості. 

Тільки з підліткового етапу розвитку починає встановлюватися перехід самореалізації від 

спонтанного процесу до спеціально організованої самим суб'єктом діяльності. Підлітковий вік, з його 

суб’єктністю і спрямованістю на себе, здатністю до рефлексії, започатковує формування власне 

самої самореалізації, а не її  передумов. 

Це дає можливість освоєння в підлітковому віці базового виду самореалізаційної діяльності - 

самоідентифікації, метою якої є саморозуміння, самоприйняття, усвідомлення власної цілісності, 

унікальності, значущості. 

У підлітковому періоді формування діяльнісної самореалізації відбувається у його провідний 

діяльності – спілкуванні з однолітками. Незадоволеність своїми фізичними даними (чи фіксація на 

фізичному дефекті) неминуче впливають на уявлення про своє тілесне «Я», на загальний рівень 

самоприйняття. Для підлітка властива реакція групування, поведінка, залежна від групових оцінок, 

групових норм, тому прийняття унікальності свого тіла «без обговорення» і «без осуду» є 

найважливішим завданням формування. Однак, для підліткового віку характерна також висока 
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експресивність і категоричність в оцінюванні навколишньої дійсності, яка виступає перешкодою для 

безоціночного прийняття себе і оточуючих. 

Нами було висунуто гіпотезу, що у підлітковому віці прийняття себе залежить, перш за все, від 

прийняття підлітка іншими, значущими для нього людьми, а отже, може бути виявлено в досить 

рідкісних випадках, але це в подальшому не підтвердилося в експериментальному дослідженні. 

Самоприйняття Я- тілесного здійснюється як природній процес дорослішання, разом з тим воно 

має багато складнощів і потребує створення спеціальних умов, спрямованих на його оптимізацію 

(організація умов для реалізації підлітком суб'єктної позиції у відношенні до самого себе і зрілої 

особистісної рефлексії). Відсутність таких умов може вести до регресу самоприйняття і, як наслідок, 

до утруднення подальшого розвитку самореалізації. Безумовне самоприйняття розглядається як 

ключ до цілісного емоційного і поведінкового здоров'я, важлива частина самоуправління, емоційної 

саморегуляції та міжособистісної ефективності. Самоприйняття розглядається також як один з 

компонентів психологічного благополуччя. 

Тож можна говорити, що самоприйняття Я-тілесного в підлітковому віці виступає чинником 

діяльнісної самореалізації.  

Аутосимпатія і самоприйняття виступають ядром самовідношення у підлітків, що відрізняє їх від 

дорослих людей, ядерне місце у самовідношені у яких займає самоповага. Формування образу тіла 

зумовлено динамікою формування його компонентів - когнітивного, емоційного та динамічного.   

У процесі розвитку психіка людини зазнає суттєвих змін, які стосуються тілесної сфери. І.С.  

Кон вказує на те, що ідентифікація підлітка з власним тілом проходить в супроводі складної гами 

почуттів і переживань, значущості зовнішності. Завдання розвитку тілесної ідентичності полягає 

в тому, щоб прийти до прийняття свого тілесного «Я», до прийняття унікальності свого тіла. 

Незадоволеність, підвищена тривожна увага по відношенню до своїх фізичних даних властиві 

більшості підлітків і впливають на зниження самооцінки. У той же час, почуття зверхності, 

демонстрація своїх фізичних даних, змагальність в оцінці фізичних можливостей і переваг 

призводять до неадекватності самооцінки, формують зовнішній локус контролю. Через зміну 

ставлення особистості до образу свого тілесного «Я» можливо трансформувати його ставлення і 

до характеру сприйняття образу себе в цілому, і до стратегій і форм своєї поведінки в соціальному 

оточенні. У цьому сенсі формування стабільності самоприйняття Я-тілесного і самоставлення 

підлітка до свого тілесного «Я» в групі однолітків - умова його психологічного здоров'я. 

Низький рівень самоприйняття Я-тілесного може призводити до тривоги, депресії, низької 

самооцінки і незадоволеності людиною своїм життям [6]. У той же час особливий статус 

підліткового віку пов'язаний, в тому числі, з мінливою і тому невизначеною психосоматичною 

ідентичністю, нестабільним гормональним фоном і, відповідно, з емоційною нестабільністю.  

Нами сформульовано припущення, що слідством вкрай низького рівня самоприйняття Я -

тілесного може стати виникнення таких психосоматичних захворінь, як нервова анорексія, булімія, 

гіперфагічний синдром та ожиріння (які найчастіше виникають чи набувають найбільш 

драматичних рис (ожиріння) саме в підлітковому віці) [5] .  

Провідне завдання формування самосвідомості підлітка - формування позитивного образу 

тілесного «Я», позитивного ставлення, самоприйняття своїх фізичних якостей. Тому особлива 

увага в роботі з підлітками повинна бути приділена, з одного боку, практикам, спрямованим на 

прийняття свого Я-тілесного, з іншого боку, оволодіння ними релаксаційним техніками і 

програмами, аутогенного тренування, які дозволяють знизити тривожність як віковий симптом, 

стабілізувати стан і, відповідно, оптимізувати особистісне самовідношення.  

Таким чином, самовідношення особистості, що розвивається, безпосередньо залежить від 

фізичного образу «Я». Незадоволеність підлітка своїми фізичними даними, переживання з 

приводу своєї зовнішності складаються в уявлення про своє Я- тілесне і знижують рівень 

самоприйняття. Прийняття підлітком свого тіла визначає прийняття себе. Завдання розвитку 

тілесної ідентичності полягає в тому, щоб прийти до прийняття свого Я- тілесного. Зокрема, 

ставлення до себе з точки зору задоволення або незадоволення своїм тілом, різними його 

частинами і індивідуальними особливостями є істотним компонентом складної структури 

самооцінки і має величезний вплив на самореалізацію особистості в усіх сферах життя.  
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Інтерсуб’єктність функціонує і розвивається в площині людських відносин. Коли К. Маркс 

визначав сутність людини як таку, що знаходиться на перехрестях стосунків та відносин між людьми, 

то були закладені основи розуміння особистості як суто соціального утворення. Уся радянська 

психологія, принаймні у її еврістичних, творчих аспектах, працювала в цьому напрямку. Зараз в 

українській психології значно варіюють підходи до розуміння особистості як складної суперечливої 

єдності – від визнання текстуальної, наративної, герменевтичної сутності особистості (Н.В. 

Чепелєва, Т.М. Титаренко) до постулювання біосоціальної єдності особистості, яка «народжується в 

любові» (С.Д. Максименко) та існує відпочатково («особистість не може виникнути з не-

особистісного», – зазначає М.В. Папуча). 

Стосунки з іншими людьми є надзвичайно важливими для людини. У філософському та 

психологічному аспектах важливою тут є категорія «Іншого». «Інший» у стосунках з людиною 

дозволяє їй бути тим, ким вона є, розвиватися та наближатися до межевих цінностей буття – краси, 

істини, добра, сакральності; визначати себе в просторі відносин з іншими людьми та світом у цілому. 

Інтерсуб’єктність – це властивість людських стосунків сприяти взаємному розвитку та розкриттю 

потенціалу авторськості, креативності, відповідальності, активності людини. Інтерсуб’єктність є за 

своєю природою функціональним органом, в розумінні О.О. Ухтомського: її нібито немає, адже її не 

можна зафіксувати приладами як об’єкт фізичного світу, і тим не менше вона є, адже чинить 

реальний вплив на взаємовідносини людей.  

Розвиток інтерсуб’єктності у площині міжособистісних відносин обумовлюється, зокрема, тими 

внесками, які роблять учасники взаємодії (теорія соціальних інтеракцій Дж. Г. Міда, концепція 

відображеної суб’єктності В.А. Петровського). Загальна закономірність є такою, що чим більше 

http://sbiblio.com/biblio/archive/kudinov_samo/#top
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внесків роблять учасники у взаємодію, тим вираженішим є розвивальний, власне інтерсуб’єктний 

характер стосунків. 

Функціонування інтерсуб’єктних стосунків обумовлюється тим, що учасники взаємодії сприяють 

взаємному розкриттю, проявам допомоги, турботи та піклування, розвитку активності та 

відповідальності. І, відповідно, здійснюючи ці внески, кожен з учасників отримує зворотний внесок, 

який проявляється у загальному підвищенні рівня їх суб’єктності.  

Р. Мей писав: «Цікавим є також те, що якщо ми не орієнтовані на те, щоб допомогти людині, то 

вона не захоче, а в певному сенсі і не зможе повідомити нам щось важливе» [1]. Отже, важливим 

аспектом є просоціальний, допомагаючий характер взаємодії. Справжні інтерсуб’єктні стосунки з 

необхідністю передбачають прояви допомоги, піклування, щирої зацікавленості в іншій людині, що 

забезпечує створення простору для розвитку суб’єктності всіх учасників взаємодії. 

Таким чином, інтерсуб’єктність функціонує та розвивається в просторі відносин з іншими; цей 

простір є альфою та омегою взаєморозвивального характеру взаємодії. Інтерсуб’єктність дає 

можливість розвиватися суб’єктним якостям людини, що, в свою чергу, уможливлює участь людини 

в нових інтерсуб’єктних взаєминах, які можуть бути як більш широкими, експліситними, так і більш 

глибокими, імпліситними, тобто як включати більше учасників, так і впливати на суб’єктів взаємодії 

більш глибоко та багатоаспектно.  
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Підготовка офіцерських кадрів у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) є складним 

соціально-психологічним і військово-педагогічним процесом, сутність якого складають механізми 

взаємодії викладача і курсанта, які виражають суб’єктивний бік педагогічної діяльності в цілому.  

Турбота  про підвищення ефективності навчальних занять є прагненням кожного викладача, тому 

ефективним можливо вважати військово-педагогічний процес, який забезпечує досягнення цілей 

навчання і виховання у визначені терміни при оптимальних витратах зусиль викладача і курсанта. 

Результативність навчально-виховного процесу і кожного педагогічного впливу залежить від 

багатьох факторів і, в першу чергу, від відповідальності тих, кого навчають за результати свого 

навчання, від їх вміння навчатися. Викладачеві доводиться спеціально вживати заходів, щоб 

стимулювати пізнавальну активність тих, хто навчається. Це є справою непомітною, але складною і 

чи не однією з важливих у військово-педагогічному процесі [1]. 

Одним з психічних процесів, що забезпечують пізнавальну активність курсантів є мислення, яке 

відіграє головну роль у засвоєнні навчального матеріалу. Розвиток здібності виокремлювати та 

відображати відношення між предметами та явищами об’єктивного світу є однією з запорук 

інтелектуального розвитку курсанта. Викладачеві необхідно враховувати те, що вивчення відношень 

між предметами та явищами в одній сфері знань дає поштовх загальному інтелектуальному 

розвиткові, що дозволяє курсантові встановлювати подібні відношення в інших сферах теоретичної 

і практичної діяльності. Саме, у зв’язку з цим, виникає потреба заохочувати поряд з отриманням 

знань, практичну (такі, як організаційна, пошукова та інформаційна), спортивну, культурну та іншу 

суспільно корисну діяльність курсантів, у перебігу якої, вони навчаються виокремлювати, 

відображати та враховувати відношення. 

Ступінь участі мислення курсантів, в процесі навчання, визначає його результативність. Там, де 

викладач активізував на заняттях мислення тих, хто навчається, навчальний матеріал краще 

http://psylib.org.ua/books/meyro01/index.htm
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засвоюється, зростає компетентність та рівень підготовленості курсантів. У подальшому, ті 

випускники, що усвідомлено засвоювали навчальний матеріал, виявляються здатними творчо 

використовувати набуті знання при вирішенні бойових, навчально-бойових та інших службових 

завдань.  

Ефективна активізація мисленнєвої діяльності курсантів на заняттях досягається використанням 

проблемності у навчанні. Проблемність досягається добором навчального матеріалу, його 

організацією і викладенням, співставленням фактів, порівнянням даних, аналітичними діями.  

Вищезазначене вимагає від викладача вміння поставити курсанта в умови проблемної ситуації 

(зокрема, за тематикою бойової діяльності, ця ситуація повинна походити з розвитку реальних 

протиріч, особливо між метою і засобами її досягнення). Наприклад, під час лекції або практичного 

заняття (через створення моделі проблемних ситуацій), викладачеві потрібно не просто повідомляти 

курсантам якісь певні знання, але і розкривати їх внутрішні протиріччя, формулювати завдання 

(похідні з цих протирічь) і, пропонувати тим, хто навчається, спробувати самим знайти їх рішення. 

У цьому випадку, на відміну від реальної проблемної ситуації, у творчій діяльності існує рішення 

задачі, яке на певний період невідоме курсантам і тим самим викликає підйом творчої активності, 

спроби вирішення завдання.  

Завдання, яке отримали ті, хто навчається, формує певну установку мислення на активність та 

пошук.  

Пошуковий, розсудливий стиль викладення дозволяє продемонструвати аудиторії творче 

мислення самого викладача, його інтелектуальну активність, які не тільки є прикладом і зразком, але 

і забезпечують справжнє керівництво рухом думки кожного того, хто навчається та всієї аудиторії на 

занятті.   

Стосовно творчого мислення курсанта (як майбутнього офіцера), то під ним можна розуміти вищу 

ступінь розвитку його розумових, в тому числі військово-професійних, здібностей, що дозволяють 

успішно вирішувати нетипові, складні завдання військово-професійної діяльності. Нетипові завдання 

вирізняються принциповою новизною умов, відсутністю відомих правил їх вирішення (алгоритму). 

Основними рисами творчого мислення у військовослужбовців є:  

1. Постійна пізнавальна активність у її військово-професійній спрямованості. Пасивне 

мислення, що не має достатньої цілеспрямованості, зосередженості у пізнанні не сприятиме 

розумовій активності. 

2. Творча вибірковість  у пізнанні, вміння швидко визначати цінність тих або інших одиниць 

інформації, враховувати це при прийнятті рішення командиром. 

3. Поєднання конкретності з широтою мислення, що дозволяє охопити тенденції обстановки 

з подальшим розвитком подій.  

4. Поєднання швидкості та глибини пізнання. Швидкість оцінки явищ, зокрема в умовах 

бойової обстановки, залежить від уміння використовувати мінімум знань для отримання нових знань 

[2]. 

Важливим для розуміння проблеми творчого мислення є уявлення про структуру особистості за 

генетико‐ психологічною теорією С.Д. Максименка. 

Згідно автора, структура особистості є цілісністю, що містить у собі всі психічні і непсихічні 

складові. Але вона – не є їх проста сума, а становить нову особливу якість, форму існування психіки 

людини. Це є особлива упорядкованість, новий синтез.  

Особистісність природи психіки людини означає, що будь‐який окремий психічний процес 

набуває дуже складного устрою. Цей процес має власні закономірності та якості, але також у ньому 

відображається вся цілісність особистості. Тому, коли вивчають окремо психічне явище (зокрема, 

мислення), лише спеціальне й штучне абстрагування дозволяє робити висновки щодо нього в 

“чистому” вигляді. Насправді ж це завжди – мислення даної конкретної людини або будь‐які інші 

явища. Цей вплив цілісності (її проектування) на конкретне явище не є чимось дріб’язковим, 

стороннім. Воно визначає функціонування будь‐ якої психічної функції [3,4].  

В.О.Моляко вказує, що мисленнєвий процес людини проходить у свідомій та несвідомій сферах. 

Творчий процес часто відбувається на неусвідомлюваному рівні, а у свідомість несподівано 

потрапляє лише його кінцевий результат, у вигляді здогадки. За межами свідомості людини 

переробляється великий масив інформації і, при цьому, виявляються нові комбінації, нові образи 

[5,6]. 

Розвитку творчого мислення у курсантів сприяє:  

- формування впевненості у своїх силах, у свою спроможність виконати поставлене завдання 

(на основі адекватної самооцінки); 

- опора на позитивні емоції; 

- заохочення до виваженого використання ризикованої поведінки; 
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- стимулювання прагнення до самостійності у прийнятті рішень та усвідомлення 

відповідальності за їх наслідки;  

- недопущення формування конформного мислення; 

- використання в навчанні завдань відкритого типу, які допускають наявність декількох вірних 

рішень; 

- виконання досліджень тими, хто навчається разом зі своїми педагогами. Відсутність готової 

відповіді мотивує курсантів до самореалізації, до творчої діяльності.   

У зв’язку з цим, в центрі уваги, при розробці програм навчальних дисциплін, повинен перебувати 

психічний розвиток тих, хто навчається, який базується на врахуванні психологічних закономірностей 

розвитку їх творчого мислення. Ці закономірності повинні бути закладені у дидактичний матеріал цих 

дисциплін.  

Отже, на основі вищезазначеного, можна зробити висновок, що творче мислення 

характеризується суттєвим впливом на розумовий розвиток майбутніх офіцерів і, науково-

педагогічним працівникам ВВНЗ, необхідно (з урахуванням кризових викликів сьогодення та 

патріотичного піднесення молоді) навчати мислити їх творчо, не за шаблоном, з повною відданістю 

своїх інтелектуальних можливостей в інтересах військово-професійної діяльності. 
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Współczesne wychowanie cechuje otwartość, rozumiana jako wzajemne przenikanie się wpływów 

różnych podmiotów wychowania, takich jak rodzina, szkoła, środowisko rówieśnicze, ze szczególnym 

uwzględnieniem nowych mediów (Ilnicka 2008). Nowe media nie tylko przenoszą informacje, stały się one 

wirtualnym światem, o specyficznym, nieustannym i często nieuchwytnym dla ich użytkowników 
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oddziaływaniu (Zarycki 2006, Dobrołowicz 2014). Ze względu na medialność rodziców i dzieci rodzina traci 

cechę wyłącznego środowiska już na poziomie socjalizacji pierwotnej. W związku z tym należy z uwagą 

opisywać kontekst społeczno-kulturowy wychowania w rodzinie (Czyżewski 2010). Manipulując 

kontekstem można osiągać pożądaną zmianę społeczną, wyrażającą się w założonym przez kreatorów 

życia społecznego wyniku wychowania, postulowanej przez nich sytuacji wychowawczej, oczekiwanej 

przez kreatorów życia społecznego aktywności wychowanka, oraz wymaganym przez nich działaniu 

wychowawcy (Roguska 2012). Kontekst jest integralnym elementem rozwoju wychowanka, w dużej mierze 

odpowiada za organizację procesu wychowania i jego wyniki.  

Na kontekst wychowania składa się kontekst społeczny (Szymoniuk 2003, Derra 2007) i kulturowy. 

Według P. Sztompki (2000), kontekst społeczny jest źródłem „wzorców symbolizacji, interpretacji, 

konceptualizacji i narracji bieżącej praktyki społecznej”. J. Bielecka-Prus (2012), wskazuje na hierarchiczną 

strukturę kontekstu, na który składają się: mikrokontekst, mezokontekst oraz  makrokontekst. Kontekst 

społeczny ma charakter: obiektywny, subiektywny i wartościujący (Pawliszak, Rancew-Sikora 2012). 

Kontekst społeczny określa ramy wychowania - ład społeczny (Krąpiec 1998, Goffman 2008), tak z punktu 

widzenia wychowanka, jak wychowawcy. Ich przekroczenie może naruszać społeczne tabu, prowadząc do 

uznania działań jednostki za patologiczne i poddania jej resocjalizacji. Kontekst kulturowy to wspólnota 

doświadczeń danej społeczności, grupy czy jednostek, będąca źródłem ich przekonań i schematów 

poznawczych, stanowiących istotny element rozwoju człowieka (Nęcki 2000). Organizacja tego 

doświadczenia może, tak jak działalność wychowawcza rodziców, wpływać na kształt osobowości 

wychowanka.  

Kontekst wychowania w rodzinie może wspierać ideał wychowawczy rodziców lub być z nim w 

sprzeczności, co wymaga od rodziców czujności i konsekwencji. Zajęcie się kontekstem jest istotne ze 

względu na pluralizm wartości, który cechuje współczesne społeczeństwa, co oznacza, że wszystkie 

systemy wartości funkcjonujące w kulturze prezentowane jednostce jako równe opcje do swobodnego 

wyboru. Zważywszy na ośrodki ideologiczne i polityczne, które posiadają silną pozycję w kształtowaniu 

opinii publicznej, ta pozorna równość może zagrażać nie tylko rozwojowi jednostek, ale kształtowi ładu 

społecznego.   
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Актуальність теми нашого дослідження мотивована тим, що будь-які перетворення, що 

відбуваються в сучасній школі, знаходяться в прямій залежності від рівня професійно-педагогічної 

компетентності педагогів, відповідності вимогам професійного стандарту сучасного вчителя, де 

вчитель з транслятора знань перетворюється на людину-навігатора, консультанта і організатора 

навчальної діяльності дітей.  Постає питання необхідності розвитку професійних компетенцій 

педагога, через активне вивчення і застосування в освітньому процесі сучасних педагогічних 

технологій системно-діяльнісного напряму.  

Одне  із рішень цієї проблеми ми бачимо у вдосконаленні  вчителя засобами провадження 

технології коучингу. Підгрунтям технології є діяльнісний підхід тільки в саморозвитку, самореалізації, 

вдосконаленні  сучасного  вчителя, яка бере участь у  педагогічних читаннях, семінарах, 

конференціях, майстер-класах, відкритих уроках та реалізує при цьому свій стиль педагогічної 

поведінки.   

Коучинг - це мистецтво сприяти підвищенню результативності, навчанню і розвитку іншої 

людини. Він спирається більшою мірою - на здатність людини вчитися самому і діяти творчо (Майлз 

Дауні). Засновниками даної технології по праву вважаються Томас Леонард як засновник 

персонального коучингу, Тімоті Голлвей (W. Timothy Gallwey) як його ідеолог і Джон Уітмор (John 

Whitmore), фундатор напрямки менеджменту в коучингу. Коучингом називається процес, 

побудований на принципах партнерства, який стимулює мислення і творчість педагогів і надихає їх 

на максимальне розкриття і розвиток особистого і професійного потенціалу. Коучингові технології 

дозволяють реалізовувати принципи гуманістичної педагогіки, особистісно-орієнтованого навчання 

як учня так і вчителя. Основоположник коучингової педагогіки К. Роджерс, грунтуючись на власному 

педагогічному досвіді, виділив ідеї сучасного коучингового підходу в освіті:                                                                                             

- Наповненість змісту навчання життєвими проблемами учнів, створення ситуацій вчення, в яких 

би навчаються могли взаємодіяти з важливими для них особисто проблемами і питаннями, які вони 

хотіли б вирішити;                   

- Прийняття вчителем учня таким, яким він є, і розуміння його почуттів. Аналогічні погляди на 

роль учителя в освітньому процесі домінують сьогодні в  педагогіці (І.В.Абакумова, А.Г.Асмолов, В. 

С. Біблер, Е.В.Бондаревская, І.Б.Котова, А.Б.Орлов , А.В.Петровский, В.В.Серіков, І. С. Якиманська 

та ін.). Коучинг як технологія особистісного розвитку розглядалася в роботах М.Аткінсон, К. Бессер-

Зигмунд, Е.В.Бушук, Т.Голві, П.Деніелс, М.Келлі, Д.Майлз, М.Мелія, А.Мерілін, М.Паркіна, Д.Уітмора, 

К. Фопеля, і ін. Закордонними і вітчизняними авторами були сформульовані поняття коучингу як 

засобу підвищення ефективності діяльності та поведінки людини, механізму, що провокує 

особистість на саморозвиток, розкриття власного потенціалу та підвищення результативності. 

Досвід застосування коучингу як педагогічної технології представлений в працях В.Г.Гульчевской, 

А.Вітковского, І.Л.Добротворского, Е.В.Пановой, С.Я.Ромашіна.  

Проблема наукового дослідження полягає в тому що, на даному етапі існування освітньої 

системи впровадження посади коуча в штат освітньої організації проблематично, так як це 

суперечить специфіці професії і професійного кодексу, що не дозволяє коуча бути членом колективу, 

з яким він працює, з метою відсутності конфлікту інтересів (правило не включення коуча в 

http://www.wtl.us.edu.pl/ssht/36,1/SSHT_36,1(2003)56-69.pdf
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організаційне взаємодія). Не дивлячись на наявність досліджень з даної тематики, слід вказати на 

недостатню розробленість умов застосування коучингу для вирішення завдань, пов'язаних з 

вдосконалення сучасного вчителя, а також конкретних методичних рекомендацій застосування 

технології коучингу в діяльності сучасного вчителя. Зазначена проблема лягла в основу   теми 

нашого дослідження « Коучинг як засіб вдосконалення в діяльності  сучасного вчителя ».  

Мета: Здійснити теоретичний аналіз  коучингу як засобу вдосконалення в діяльності сучасного 

вчителя. 

Для досягнення мети ми перед собою поставили такі  завдання : 

1) розкрити  особливості діяльності сучасного вчителя; 

2) дослідити  поняття коучингу в науковому дискурсі; 

3) зв'ясувати    можливості використання коучингу в педагогічній діяльності; 

4) визначити шляхи та засоби  вдосконалення діяльності  сучасного вчителя за допомогою 

коучингу; 

Теоретико-методологічною базою теми нашого дослідження послужили праці ряду вчених з 

питань управління та, зокрема, коуч - консультування та коуч - менеджменту, а також по супутнім 

проблемам: М. Дауні,  Т. Голв, Т. Дж. Леонарда,  Дж. Уітмор, А. А. Огнеева , Д. Гоулмена, А. Адлера, 

К. Роджерса, А. Маслоу, В. Штерна, С. А. Рогачова, Дж. Гілфорда,  Д.Майлз, М.Мелія, А.Мерілін, 

М.Паркіна, Д.Уітмора, С. Торп, Дж. Харріста,  І.В. Абакумова, А.Г. Асмолов, М.М. Бахтін, В.С. Библер, 

Е.В. БондаРевська, І.Б. Котова, А.Б  П.Зеус, А. Путін, В.Г.Гульчевской, А.Вітковского, 

І.Л.Добротворского, Е.В.Пановой, С.Я.Ромашіна, І.Н.Таболкіной  та інші вчені. 

Засновниками даної технології по праву вважаються Томас Леонард як засновник персонального 

коучингу, Тімоті Голлвей (W. Timothy Gallwey) як його ідеолог і Джон Уітмор (John Whitmore), фунда-

тор напрямки менеджменту в коучингу. Так, У Тімоті Голлвей є автором концепції внутрішньої гри, 

що лежить в основі коучингу. Вперше його концепція була викладена в книзі «Внутрішня гра в теніс» 

(The Inner Game of Tennis), виданої в 1974 р Автор книги «Коучинг високої ефективності», виданої в 

1992 р, Джон Уітмор розвинув ідеї Голлвея в застосуванні до бізнесу і менеджменту. Зауважимо, що 

ідеї коучингу в більшості своїй проголошував ще давньогрецький філософ Сократ (470-399 до н.е.), 

який стверджував неможливість нікого нічому навчити, а можливість лише змусити думати ». 

Коучами також називають спортивних тренерів гри у  гольф і теніс. Так вийшло, що слово коучинг 

не відображає суті самого поняття. І це часто призводить до нерозуміння суті коучингу і спотворення 

сенсу.  На думку Тімоті Голв, автора концепції внутрішньої гри, що лежить в основі коучингу, коучинг 

це мистецтво створення, за допомогою бесіди і поведінки, середовища, яка полегшує рух людини до 

бажаних цілей, так, щоб воно приносило задоволення. 

Томас Дж. Леонард, засновник Університету коучів, міжнародної Федерації коуч, Міжнародної 

асоціації сертифікованих коучів в США вважає, що коучинг - це система реалізації спільного 

соціального, особистісного та творчого потенціалу учасників процесу розвитку з метою отримання 

максимально можливого ефективного результату. Автор книги «Ефективний коучинг» Майлз Дауні 

дає наступне трактування коучінгу - це мистецтво сприяти підвищенню результативності, навчанню 

і розвитку іншої людини.  

А.С Огнев в своїй книзі «Організаційне консультування в стилі коучинг» визначає коучинг як 

систему принципів і прийомів, що сприяють розвитку потенціалу особистості і групи, які працюють 

разом людей, а також забезпечують максимальне розкриття і ефективну реалізацію цього 

потенціалу. Основоположником коучингу як методу вважається Тімоті Голв - гарвардський викладач 

і експерт з тенісу. Почалося все з того, що Тім Голв опублікував книгу "Внутрішня гра в теніс". Тімоті 

розробив більш ефективну методику навчання грі в теніс, а потім переніс її в бізнес-сферу. Методика 

стала називатися коучингом.  

Термін "coaching" був введений в бізнес-термінологію на початку дев'яностих років Джоном 

Уітмором, англійським бізнесменом і консультантом, і зараз вживається в колах західного бізнесу так 

само часто, як "прибуток". І означає він щось значно більше і інше, ніж простий переклад - 

"наставляти, тренувати, готувати".  На думку Джона Уітмор, коучинг - це особлива форма 

консультування, яка є творчим партнерством. Це підтримує ставлення до клієнта, що ставить 

основний акцент на те, щоб клієнт досягав своєї мети, самостійно вирішуючи проблеми і 

домагаючись при цьому найбільшою реалізації своїх здібностей і можливостей. Це вид 

індивідуальної підтримки людей, завданням яких є професійний і особистісний ріст, підвищення 

персональної ефективності. Коучинг спрямований на допомогу в досягненні цілей і рішенні різного 

роду проблем в будь-яких сферах людського життя: бізнесі, кар'єрі, освіті, фізичному здоров'ї, 

міжособистісних відносинах, сім'ї. Міжнародна Федерація Коучинга визначає коучинг як прогресуюче 

взаємовідношення, яке фокусується на тому, що клієнт робить дії спрямовані на реалізацію свого 

бачення, цілей або бажань.   В коучингу застосовується процес расспрашіваніе і особистих відкриттів 
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для формування усвідомленості і відповідальності клієнта, забезпечення його структурою, 

підтримкою і зворотним зв'язком. Процес коучингу допомагає клієнтам визначити і досягти 

професійних і особистих цілей швидше і легше, ніж це було б можливо без нього. В цілому, коучинг 

- це спеціальна діяльність, що має    мету  розвинути потенціал людини або групи, і використовує 

для цього спеціальні методи. Таким чином, всупереч сформованій міфу, слово «коуч» - далеко не 

нове. Воно має угорське походження, і закріпилося в Англії в XVI столітті. Означало воно тоді ні що 

інше, як карету, віз. Тут проглядається одна з глибинних аналогій терміна - «те, що швидко доставляє 

до мети і допомагає рухатися в дорозі». Пізніше, в другій половині XIX століття англійські студенти 

називали цим терміном приватних репетиторів. На початку дев'яностих років XIX століття це слово 

міцно увійшло в спортивний лексикон, як назва спортивного тренера, а потім перейшло на 

позначення будь-якої діяльності, пов'язаної з наставництвом, інструктування і консультуванням.  

З 80-х років XX століття коучинг офіційно визнаний в бізнесі. В даний час існує близько 50 шкіл і 

близько 500 видів коучингу, починаючи від VIP-коучингу і закінчуючи соціальною роботою. 

Вважається, що як окрема професія коучинг остаточно сформувався на початку 90-х років XX 

століття. В Америці професія коуча офіційно визнана в 2001 році, завдяки старанням Міжнародної 

Федерації коучів. Ми можемо об'єднати декілька понять коучингу різних авторів і дати своє 

трактування цього терміну - коучинг представляється як процес допомоги суб'єкту в поліпшенні 

кількісних або якісних характеристик його діяльності за допомогою відображення того, яким чином 

цей суб'єкт використовує специфічні вміння і знання.  

Коучинг допомагає особистості вийти за рамки її можливостей. При визначенні поняття коучингу, 

необхідно звернути свою увагу на поняття розвитку.          

Індивідуальні заняття та групові тренінги з використанням  психотехнологій коучингу допоможуть 

педагогу проаналізувати його положення і стан в ключових областях, про які він сам не замислюється 

або забуває (здоров'я і зовнішній вигляд, любов, сім'я; родинні, професійні, дружні взаємини; 

улюблена справа, творчість, реалізація, розкриття творчого потенціалу; матеріальне благополуччя, 

фінансове планування; прояв сексуальності і т. д ), допомагаючи капіталізувати сильні сторони і 

компенсувати слабкі, розвиваючи вміння управляти подіями власного життя і гармонізувати її. Таким 

чином, коучинг може виступити каталізатором професійних і особистісних досягнень педагога, 

сприяти формуванню прийняття інновацій (позитивного ставлення до них) і готовності до 

інноваційної діяльності. 

Висновки свідчать про те, що Коучінг  в галузі освіти розглядається як тривалу співпрацю 

суб'єктів виховно-освітнього процесу, яке допомагає досягати високих результатів у всіх сферах 

життєдіяльності, в тому числі і в сфері навчання (Є. Цибіна, Н.М. Зирянова).  Коучинг - це метод 

взаємодії з людьми, спосіб мислення, буття, що використовує прихований потенціал особистості 

шляхом створення сприятливих цьому умов. Відносно педагога коучинг міг би сприяти узгодженню 

особистих і професійних цілей, оцінці ступеня успішності взаємодії з людьми (учнями та їх батьками, 

адміністрацією, близькими і рідними), прояви лідерських якостей, ефективності та оптимальності 

використання індивідуальних ресурсів (часу, зв'язків, грошей, кваліфікації і т.д.).  
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З урахуванням трьох основних аналітичних напрямків наукових досліджень щодо формування 

базових системних вимірів побудови цілісної психологічної структури особистості, а саме: соціально-
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психолого-індивідуального, діяльнісного, генетичного, ми запропонували модель психодіагностики 

індивідуально-типологічних якостей курсантів в умовах ВНЗ МВС України на основі багатовимірного 

підходу.  

Оскільки наукова психологія віддає перевагу простим, чітким, доступним емпіричній перевірці 

концепціям, що забезпечують змістовний контекст, у якому можна узгоджено описувати та 

інтерпретувати поведінку особистості, то їх порівняльний аналіз дозволив нам обрати оптимальний 

і перспективний підхід, що ґрунтується на ортогональній моделі індивідуальних властивостей – 

теорію “провідних тенденцій”. Критерієм вибору слугувала достатня експериментальна база, 

оптимальність і багатофакторність індивідуальних вимірів, верифікованість, стандартизованість, 

евристична цінність, внутрішня узгодженість результатів, економічність, функціональна значимість.  

За даними сучасних досліджень, в основі індивідуальності лежить провідна тенденція (дві-три 

тенденції), які пронизують всі рівні особистості – і біологічні, і характерологічну структуру, і найбільш 

високі рівні, якими є соціальна спрямованість та ієрархія цінностей [6, 7, 8, 9, 10]. Поняття “провідна 

тенденція” Л.М.Собчик розуміє як ширше і динамічніше, ніж “риса”, “властивість”, “стан” – це 

дефініція, яка включає і умови формування властивості (риси), і саму властивість, і предиспозицію 

до того стану, який може розвинутися під впливом середовища як продовження даної властивості 

[10, С. 21]. Експериментально-психологічні та психодіагностичні дослідження, які базуються на 

тривалому досвіді, довели важливість провідних тенденцій у структурі особистості оскільки вони 

об’єднують і визначають напрямок трансформації властивостей (рис, станів) у різні періоди життя і 

на різних рівнях самосвідомості. По вертикалі тенденція пронизує різні аспекти особистості – базові 

властивості, риси характеру та їхню реалізацію у вигляді соціальних установок чи у прояві 

актуального стану, а по горизонталі тенденція включає індивідуальний стиль, що виявляється в 

основних підструктурах особистості: мотиваційна сфера, емоційні особливості, когнітивний стиль і 

комунікативні властивості. 

Оскільки більшість особистісних вимірів (симптомокомплексів) ортогональні по відношенню один 

до одного [10, С. 31] та незалежні, то найважливішою дослідницькою задачею є виділення не всіх 

можливих варіантів зв’язку між властивостями, а лише стійких (на основі яких здійснюється 

взаємодія із здібностями у професійній діяльності), що представлені центральною частиною схеми. 

Чим помірніше виражена та чи інша властивість, тим ближче до норми тенденція і стійкіша структура 

індивідуально-особистісних властивостей. Тенденції систематизовані так, щоб продемонструвати як 

врівноважують тенденції протилежного знаку [10, С. 34]. Безсумнівно, провідні тенденції у процесі 

виховання змінюються (загострюються, беруться під контроль чи нівелюються), але вони 

продовжують впливати на поведінку та пізнавальний стиль особистості, оскільки переростають в 

індивідуальні властивості [10, С. 23]. Таким чином, стійкі характеристики особистості, які 

визначаються провідними тенденціями, складають основу професійної і соціальної орієнтації 

індивіда.  

Відповідно до зазначеного методологічного підходу індивідуально-особистісна типологія 

майбутнього працівника поліції, при прогнозуванні професійної придатності і психологічної готовності 

до діяльності, повинна базуватися на протиставленні контрастних властивостей, які є 

ортогональними: інтро-екстраверсія, тривожність-агресивність, лабільність-ригідність, 

сензитивність-спонтанність. Ці властивості співвідносяться з параметрами нервової системи: 

активність-інактивність, лабільність-інертність, динамічність збудження-динамічність гальмування, 

сила-слабкість.  

Оскільки прогнозування професійної придатності ґрунтується на дослідженні системи 

професійно важливих якостей особистості, шляхом співставлення показників властивостей із 

показниками незалежних критеріїв успішності професійної діяльності, то модель прогнозування 

повинна базуватися на математичному алгоритмі (але вона є усередненою для групи осіб і 

ефективна лише статистично) [1, С. 57]. Для кожного типу особистості можна побудувати особливу 

модель прогнозування, яка визначається співвідношенням її суттєвих властивостей і вимог 

професійної діяльності [4, С. 245] та вважається, що типологічний підхід забезпечує підвищення 

прогностичності й ефективності методів професійно-психологічного відбору.  

У дослідженні ми припустили, що психодіагностика індивідуально-психологічних якостей, яка 

ґрунтується на цілісному розумінні особистості в рамках теорії провідних тенденцій та ортогональній 

моделі, буде оптимальною з точки зору поставлених критеріїв. Проаналізувавши теорію провідних 

тенденцій, яка обрана за основу у запропонованій нами моделі психодіагностики, і з позицій якої 

здійснювався аналіз та інтерпретація отриманих емпіричних даних, врахували особливості самих 

психодіагностичних методів та умови їх адекватного використання.  

З метою експериментальної перевірки висунутої гіпотези було обстежено 326 осіб, серед яких 

205 – курсанти І, ІІІ і ІV курсів НАВС та 121 цивільні студенти юридичного факультету.  
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Визначаючи обсяг вибірки, ми виходили із рекомендацій, які обумовили її репрезентативність [2, 

С. 21; 3, С. 170; 10, С. 100]:  

- вибірка відображає всі емпіричні індикатори генеральної сукупності, значимі з точки зору 

задач дослідження; 

- за типом вибірка нашого експерименту є гніздовою (тобто склад груп курсантів (студентів) 

подібний – однорідність достатньо висока (за статтю, віком, рівнем освіти);  

- величину прийнятної похибки репрезентативності ми беремо до 5% (інтервал розподілу на 

рівні 0,05).  

Варто зазначити, що більшість досліджуваних (93%) вступили до вищого навчального закладу у 

віці 17 років, одразу після закінчення середньої школи, вони фізично і психічно здорові (пройшли 

військово-лікарську комісію та професійно-психологічний відбір). Отже, використовуючи розрахунки 

В.І.Паніотто [3, С. 170-171] щодо репрезентативної вибірки від обсягу генеральної сукупності (із 

похибкою вибірки до 5%, інтервал розподілу на рівні 0,05, коефіцієнт допустимої імовірності 0,954), 

можна вважати обсяг вибірки для нашого експерименту достатнім. 

Експериментальні дослідження учених та вимоги до психодіагностичного інструментарію 

послужили основою для виокремлення групи найбільш доцільних, практичних та інформативних з 

точки зору професіографії методик, оскільки були задоволені наступні умови:  

- валідність та адаптованість до умов нашого дослідження;  

- оптимальність з точки зору поставлених критеріїв;  

- відповідність завдань дослідження емпіричним індикаторам методики; 

-  простота у реалізації та інтерпретації результатів;  

- феноменологічний паралелізм результатів застосованих методик;  

- інтерпретація даних виокремлених методик здійснюється на основі спільної теорії провідних 

тенденцій; 

- компактність та зручність у застосуванні в умовах масових психодіагностичних обстежень; 

- можливість здійснювати діагностику як індивідуально, так і в груповому варіанті (до 20-30 осіб 

одночасно);  

- тривалість психодіагностики не перевищує три години; 

- можливість використання обраних методик у системі професійно-психологічного відбору та 

психологічного супроводження в умовах вищого навчального закладу МВС України.  

Модель оптимальної діагностики курсантів вищого навчального закладу МВС України склали: а) 

метод дослідження індивідуально-типологічних властивостей (ІТО – оригінальний авторський 

особистісний тест Л.М.Собчик); б) тести здібностей (“Інтелектуальна лабільність” А.Г.Маклакова); в) 

комплексний особистісний опитувальник (стандартизований багатофакторний метод дослідження 

особистості (СБМДО) – модифікований і рестандартизований Л.М.Собчик тест ММРІ); г) тести 

окремих особистісних рис і мотиваційно-ціннісної сфери (метод діагностики міжособистісних 

відносин (ДМВ) − модифікований Л.М.Собчик варіант інтерперсональної діагностики Т.Лірі; МКВ − 

метод кольорових виборів (модифікований Л.М.Собчик тест М.Люшера); д) методи для виявлення 

професійно важливих якостей (експертні оцінки, аналіз продуктів діяльності, біографічний метод).  

За результатами аналізу даних будувалися циркограми (ортогональні моделі). Значимість 

розходжень індивідуальних покажчиків оцінювалася за допомогою t критерію Стьюдента. Для 

виявлення узгодженості думок експертів розрахований коефіцієнт кореляції r=0,83, що свідчить про 

високий рівень значимості оцінюваних якостей.  

За обраною нами концепцією прогнозу професійної психологічної придатності з використанням 

кластерного аналізу ми поділили вибіркову сукупність курсантів на групи. Так, група курсантів 

придатних до професійного навчання – висока психологічна готовність (76,3%) характеризується 

високою інтелектуальною лабільністю, доброю і дуже доброю здібністю до навчання, високою і 

доброю критеріальною поведінкою у навчальній діяльності – “5”, “4 - 5”, “4” “4 - 3”; високим рівнем 

мотивації; виразною упевненістю у досягненні успіху; індивідуально-типологічні властивості 

визначаються стабільністю і збалансованістю провідних тенденцій; високою соціальною активністю 

і комунікабельністю; тип міжособистісних відносин характеризується оптимістичністю (мають 

достатній контроль над емоціями, що забезпечує гнучкість у міжособистісних контактах); тип 

особистісного паттерну у межах нормативного розкиду. 

Отримані психодіагностичні дані співставлялися з показниками навчальної діяльності протягом 

всього процесу дослідження, а також із результатами експертної оцінки, яка використовувалася у 

якості критеріїв оцінки діяльності курсантів. Нами також проводився порівняльний аналіз розвитку і 

динаміки когнітивних якостей курсантів різних років навчання, які мали різну успішність, звання і стать 

із студентами (тобто цивільними особами) юридичного факультету. Всю багатоманітність 
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інтерпретації результатів ми прагнули виставити у таку вертикаль ознак, яка б здійснила 

співставлення в рамках індивідуально-особистісної типології “успішного” курсанта.  

Висновок. Розроблена модель методики психодіагностики індивідуально-психологічних 

властивостей особистості курсанта, як майбутнього працівника поліції має наступні переваги: на 

основі багатовимірного підходу здійснює оптимізацію психодіагностики індивідуально-типологічних 

якостей; дозволяє зібрати діагностичну інформацію у відносно короткі строки; представляє 

цілеспрямовану інформацію про наявні професійно важливі якості; дозволяє дати якісні і кількісні 

порівняння властивостей індивіда з типологічною характеристикою успішного курсанта та динамікою 

виявлення індивідуальних рис в онтогенезі; інформація несе у собі як поточні стани ознак, так й 

прогноз розвитку, зв’язок з успішністю навчання і майбутньою професійною діяльністю на основі 

теорії провідних тенденцій; методи і методики мають феноменологічний паралелізм (позитивну 

кореляцію результатів), у силу чого легко перевіряється достовірність; у методичному задумі 

дослідження знайшли відображення три групи методів, що дозволяють отримати "L"-дані, "Q"-дані 

та "T"-дані. Звідси, розглядувані принципи психології і особистісно-соціально-діяльнісний підхід, є 

безпосередньою методологічною основою дослідження, що визначає систему методів вивчення 

індивідуально-типологічних властивостей особистості курсанта ВНЗ МВС України. 

Ортогональний підхід при використанні вже зазначеної вище методології психологічного 

обстеження на основі теорії провідних тенденцій, дозволяє оцінювати індивідуально-типологічні 

особливості респондента, ступінь адаптованості осбистості до нових умов діяльності, навчуваність 

та актуальні і потенційні здібності, слугувати основою для прогнозу професійної придатності та 

психологічної готовності до діяльності.  

Також експериментально доведена оптимальність і надійність оцінки індивідуально-типологічних 

властивостей та прогнозу професійної придатності і психологічної готовності курсантів, що 

базуються на цілісному багаторівневому розуміння особистості в рамках теорії провідних тенденцій.  

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Барко В.I. Професiйний вiдбiр кадрiв до органiв внутрiшнiх справ (психологiчний аспект): 

[монографiя] / Вадим Іванович Барко. – К.: Нiка-Центр, 2002. – 296 с. 

2. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования [анализ и 

интерпретация данных] / Андрей Дмитриевич Наследов. – СПб.: Речь, 2006. – 392 с. 

3. Паниотто В.И., Максименко В.С. Количественные методы в социологических исследованиях / 

В.И.Паниотто, В.С.Максименко. – К.: Либідь, 2003. – 272 с.  

4. Полудьонна Н.С. Діагностика рівня розвитку лабільності і когнітивних здібностей як фактор, 

який сприяє ефективному навчанню та формуванню професійно важливих якостей курсантів ВНЗ 

МВС України: результати дослідження // Актуальні проблеми психології: Етнічна психологія. 

Історична психологія. Психолінгвістика: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН 

України / За ред. С.Д. Максименка, М.-Л. А. Чепи. – Ніжин: видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2010. – Т. 

ІХ, част. 5. – 359 с. – СС. 245-250. 

5. Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ 

(ММРІ) / Людмила Николаевна Собчик. – СПб.: Речь, 2000. – 219 с. 

6. Собчик Л.Н. Метод диагностики межличностных отношений. Модифицированный тест 

интерперсональной диагностики Т.Лири [практическое руководство] / Людмила Николаевна Собчик. 

– М.: ВНИИ-ИМТ, 2002. − 114 с. 

7. Собчик Л.Н. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера [практическое руководство] / 

Людмила Николаевна Собчик. – СПб.: Речь, 2002. – 127 с. 

8. Собчик Л.Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных 

отношений [практическое руководтво] / Людмила Николаевна Собчик. – СПб.: Речь, 2002. – 95 с. 

9. Собчик Л.Н. Психология индивидуальности. Теория и практика психодиагностики / Людмила 

Николаевна Собчик. – СПб.: Речь, 2005. – 624 с. 

10. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: 

[підручник] / Василь Миколайович Шейко, Наталя Миколаївна Кушнаренко. – [5-те вид., перероб. і 

доп.] – К.: Знання-Прес, 2008. – 295 с.  

 

 

 

 

 



163 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ В 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

FEATURES OF PSYCHOLOGICAL CULTURE OF EDUCATIONAL EMPLOYER IN 

THE INFORMATIONAL SOCIETY 
 

 

                                                                                        Пророк Н.В. 

Доктор психологічних наук, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

                                                                                  Prorok N. V. 

Doctor of Psychological Science, G. S. Kostyuk Institute of Psychology  

of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine     
 

Психологічна культура особистості у сучасному суспільстві стає все вагомішою складовою її 

життєдіяльності. Напруженість, динамічність глобалізованого світу обумовлює потребу розвитку 

психологічної компетентності і психологічної культури особистості, розуміння нею індивідуальної 

необхідності психологічних засобів саморегуляції і самодетермінації своєї життєдіяльності. Особливо 

це стосується працівників освіти, як спеціалістів із розвивального впливу на особистість. Адже 

психологічна культура, на думку багатьох науковців, є одним із шляхів цього впливу. 

Саме в вимірі психологічної культури знаходяться відповіді на такі базові питання як: що таке 

людина, як ставитися до неї, як із нею поводитися, в чому сенс людського життя. Відповідь на ці 

питання необхідна як для осмислення нового досвіду, так і для розуміння, як необхідно діяти в 

кризовій ситуації. 

Нажаль, дослідження науковців та спостереження практичних психологів свідчать про низький 

рівень психологічної культури, в тому числі, працівників освіти і фахівців, які мають надавати 

психологічну допомогу населенню. Це й не дивно: розвиток психологічної культури потребує 

постійних зусиль особистості, постійної освіти на протязі життя. А між тим, у дорослих людей в 

процесі навчання виникають психологічні бар’єри, зокрема, внаслідок: ригідності ціннісно-смислової 

сфери (і через це виникають труднощі асиміляції нових цінностей); інертності в накопиченні досвіду, 

тяжіння до відтворення раніше засвоєних стратегій і тактик, накопичених прийомів, способів, засобів; 

професійних деформацій, які супроводжують процес адаптації у відповідну сферу професійної 

діяльності [4]. Зрозуміло, що такі бар’єри блокують процес набуття нових компетентностей. 

Актуальність дослідження процесу формування психологічної культури визначається також 

наявністю глобальних проблем, перед якими постало людство у зв’язку з розвитком інформаційної 

складової соціальної реальності. Так диверсифікація джерел інформації, збільшення кількості 

технічно опосередкованих комунікацій, охоплення навчального простору ЗМІ, телебаченням та 

Інтернетом - розширили можливості серйозних маніпуляції суспільною свідомістю, призвели до 

появи в молодіжному середовищі нових, технічно зумовлених, психічних станів, девіацій і 

залежностей (ігроманія, Інтернет-залежність).  

І хоча зарано вважати сучасне українське суспільство повністю інформаційним суспільством, 

однак збільшення впливу інформації, знань і інформаційних технологій на різні сторони життя є 

безсумнівним фактом. Інформаційне суспільство ставить психологічну культуру працівників освіти 

перед новими викликами, зумовленими технічними, технологічними, інституційними й іншими 

новими змінами освітнього простору та їхнім впливом на процеси навчання і виховання.  

Масиви нової інформації, комп’ютеризація не тільки створюють нові можливості, а й загрожують 

сучасній людині тяжкими наслідками: зокрема, ці явища не сумісні з можливостями розвитку 

емоційної сфери людини. Про діалогічну природу свідомості писали багато вчених. Немає іншого 

шляху передачі дитині цінностей і принципів окрім як через емоційний контакт із нею, контакт, що 

базується на довірі і прив’язаності. Тільки тоді цінності, які передають дорослі дитині, можуть бути 

заряджені позитивною валентністю.  

Суттєвими характеристиками нашого суспільства, що трансформується в інформаційне 

суспільство, є з одного боку надмір непотрібної і деструктивної інформації, а з іншого – дефіцит 

об’єктивних знань, невміння спрогнозувати майбутнє, руйнування традиційних схем осмислення 

дійсності, розмивання меж між добром і злом, благом і шкодою, агресивне нав’язування нових 

культурних стандартів вигідних для певних угрупувань; інформаційна війна.  

Вторгнення великих об’ємів суперечливої інформації в повсякденне життя і відсутність у 

суспільстві навичок необхідних для конструктивної роботи з інформацією (зокрема, людина перестає 

думати, запам’ятовувати, апелює до пошукової системи, а не до свого розуму, бездумно 

використовує Інтернет), передусім, відсутність уміння використовувати минулий досвід (наявні у 
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культурі еталони тлумачення того чи іншого явища та шляхів розв’язання життєво необхідних 

завдань) для поліпшення якості теперішнього життя та для формування майбутнього ― спричиняє 

зростання навантажень на нервову систему, психіку людини (відбувається, наприклад, «обжирание» 

новинами), утруднює можливість осмислити те, що відбувається, прийняти правильне рішення у 

ситуацій неблагополуччя, обрати оптимальний спосіб життя. 

       Важливі завдання, які мають вирішувати сьогодні психологи: знайти шляхи збільшення 

питомої ваги конструктивної інформації в суспільстві; навчити людину не просто здобувати знання, 

а на основі отриманих знань, розуміти, що відбувається навколо і як можна змінити себе, свою 

поведінку, оптимізувати діяльність. Іншими словами, психологи повинні мати психологічну культуру 

і нести її людям.  

Інформація, сучасні технології її розповсюдження, преса як четверта влада, освіта як передумова 

інтелектуальної влади – ці виміри сьогодні мають не менше значення, ніж економічна, фінансова, 

політична влада. Адже в сучасному світі «влада здійснюється не з однієї, а з чисельних точок». Тому 

для дослідження цієї проблеми важливо логічно обґрунтувати особливості психологічного виміру 

інформаційного суспільства, як певної цілісності, та інтегральні характеристики впливу всього 

комплексу умов цього суспільства на психічний стан, особистісний розвиток, успішність учбової та 

професійної діяльності.  

Актуальність дослідження психологічної культури зумовлена й рядом серйозних особливостей 

сучасної України. Війна (в тому числі, і гібридна), яку Росія веде проти України, загострила 

необхідність глибокого розвитку таких аспектів психологічної культури працівників освіти, як 

зорієнтованість їхньої професійної діяльності на підтримання психологічного здоров’я учнів 

(студентів), їхньої психічної рівноваги, спрямованість на уникання стресогенних ситуацій та їхніх 

фрустраційних наслідків, на формування емпатії і толерантності. Не можна забувати і про те, що 

інформаційні продукти гібридної війни негативно впливають і на психологічну культуру працівників 

освіти. Війна також породила запит у наших співвітчизників на психологічні знання та психологічну 

допомогу, насамперед, у кризовій ситуації. Більш того, вона оголила ті проблеми, які наша країна 

успадкувала від колишньої каральної психіатрії СССР: психіатри сьогодні намагаються узурпувати 

право на розуміння, що відбувається в кризовій ситуації, і що потрібно робити фахівцям, а широкий 

загал не відрізняє психологічної і психіатричної допомоги. 

При дослідженні психологічного явища «психологічна культура» ми виходимо із розуміння 

поняття «культура», сформованого на ідеях П.А.Флоренського, М.М.Бахтіна, И.Лакатоса, 

В.С.Біблера: культура – це сукупний родовий творчий досвід, креативний потенціал роду (історичні 

перспективи, творчі можливості людства), що втілюється, зокрема, і в проблемах, які породжує 

людська діяльність [1; 5]. 

Згідно положень культурно-історичної психології (засновником якої є Л.С.Виготський) культура 

розглядається як внутрішнє джерело психічного життя людини (а не як його зовнішній фактор, що 

було прийнято в традиційній психології). Саме в культурі (за Л.С.Виготським – у знаряддях і знаках, 

за К.Г.Юнгом – в архетипах і символах) індивід знаходить засоби і сили для духовного зростання 

(насамперед – над самим собою, а потім – над наявною ситуацією). Все це відбувається в процесі 

співпраці, спілкування, діалогу з живими носіями культури – іншими людьми [2; 6]. 

Адже особистість діє в просторі культури, і вона не може ігнорувати традиції (з суб’єктивною 

інтерпретацією) і не може якось не ставитися до інших людей. Саме у зв’язку з цим можна говорити 

про закономірності, чи, скажемо обережніше, про деякі загальні умови, до яких можна віднести 

орієнтації особистості в плані вибудовування свого життя.  

Отже, у своєму дослідженні ми брали до уваги культурну парадигму, що поєднує різнорівневі, 

сутнісно значущі фактори формування особистості і створює нове проблемне поле дослідження: 

«особистість – суб’єкт – життя – психологічна культура» [5]. На наш погляд, використання 

культурних критеріїв (поряд із когнітивними, поведінковими, соціальними) дозволяє розкрити 

специфічні для особистості як представника певного соціуму, культури, й етносу цінності, що 

охоплюють усі напрямки її життя і складають важливу компоненту її внутрішнього світу.  

До культурних критеріїв дослідження особистості (згідно із Е.Б.Старовойтенко) можна віднести: 

реалізацію особистістю несвідомих культурних «першопочатків» – архетипів; активне освоєння 

традицій і новацій культури; багатовимірні культурні ідентифікації (якщо говорити про освітній 

простір, то це багатомірні професійні ідентифікації з видатними представниками професії); 

усвідомлення себе як унікального суб’єкта культури та культуротворчості, усвідомлення (тобто 

усвідомлення можливостей свого активного впливу на цінності культури); розвиток якостей і способів 

життя, що мають культурне походження [5].  

Отже, культурна парадигма дозволяє досліджувати особистість у розмаїтті властивостей, 

породжених культурою, в культурній творчості і культурно обумовленій свідомості. 
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 Основу для наукового опрацювання феномену психологічної культури як внутрішньої 

культури людини закладено в творах класиків зарубіжної і вітчизняної психології З.Фройда, К.Юнґа, 

О.Маслова, К.Роджерса, Б.Г.Ананьєва, М.Я.Басова, В.Вундта, С.Л.Рубінштейна, К.Д.Ушинського. 

Здебільшого в їхніх працях акцентувалася увага на розкритті об’єктивної детермінації культурного 

становлення свідомості в системі «культура-особистість».  

 Дослідження різних аспектів і складових психологічної культури зустрічаємо в роботах 

науковців, які вивчають це психологічне явище в контекстах: педагогічної взаємодії суб’єктів 

освітнього середовища (В.В.Семакін); підвищення кваліфікації педагогів і психологів (О.Є.Смірнова, 

В.А.Семиченко); вдосконалення професійної майстерності (Г.І. Марасанов);  

- реалізації особистісно-орієнтованого підходу (І.С. Якиманская) тощо. 

Методологічним підґрунтям дослідження проблеми формування психологічної культури є 

розуміння особистості як суб’єкта, який, за С.Д.Максименком, здатний до саморозвитку, 

самовизначення, свідомої предметної діяльності, поведінки і саморегуляції та має свій неповторний 

внутрішній світ [3]. Іншими словами, розвиток психологічної культури постає перед людиною тією 

мірою, наскільки вона усвідомлює власні межі в освітньому просторі. Тому важливо розглянути такий 

аспект проблеми, як здатність людини до саморозвитку власної психологічної культури в контексті 

професійної діяльності і життєвого шляху особистості. 

         Отже, психологічна культура працівника освіти розглядається нами як інтегративне 

психологічне утворення, поєднання психологічної компетентності, ціннісно-смислової, когнітивної 

складових та рефлексії.  

Операціоналізація поняття «психологічна культура» в парадигмі діяльнісного саморозвитку 

дозволяє розкрити структуру психологічної культури працівників освіти через такі компоненти:  

- мотиваційний (готовність до сприйняття нової інформації; внутрішні мотиви саморозвитку, 

наявність гуманістичних цінностей, позитивних особистісних і духовно-моральних настановлень; 

позитивне ставлення до людей, світу, власної діяльності);  

- когнітивний (когнітивні процеси і їх продукти (тобто, когніції) – оцінки ситуацій, уявлення, 

передбачення, образи і внутрішній діалог; пізнавальні процеси, наявність необхідних знань та ін.);  

- поведінковий (діяльнісний, операційний) компонент (здатність до ефективної самоорганізації 

професійної діяльності, міжособистісної та соціальної взаємодії). Така концептуальна модель дає 

можливість зрозуміти практичний потенціал різноманітних формувальних впливів.  

        В контексті інформаційного суспільства складові психологічної культури можна розглядати 

таким чином: вміння виділяти з явищ навколишньої дійсності психологічну реальність (або хоча б 

розуміти, що вона є), а, відтак, інтерпретувати дійсність під певним ракурсом; вміння отримувати 

психологічні знання і впливати за допомогою них на своє внутрішнє життя і, відповідно, на свою 

поведінку і професійну діяльність.  

Принциповими положеннями при дослідженні різних аспектів розвитку психологічної культури 

працівників освіти є наступні: 

        - психологічна культура є динамічною структурою і розвивається в процесі професійної 

діяльності; 

        - вона є важливим чинником досягнення високих рівнів професійної діяльності фахівців 

соціономічних професій;  

         - психологічна культура змінюється і суттєво залежить від суспільно-економічної ситуації 

розвитку, системи навчально-виховних інституцій, стану розвитку суспільних комунікацій, наукового 

і культурного розвитку суспільства; 

          - психологічна культура є важливим ресурсом для послаблення негативних наслідків 

інформаційного суспільства;  

          - рівень розвитку психологічної культури демонструє здатність особистості будувати і 

підтримувати сприятливі ситуації і трансформувати несприятливі, спираючись на ресурси свого 

особистісного потенціалу. 

Отже, психологічна культура дає можливість описувати реальність, враховуючи психологічний 

аспект будь-якого соціального явища, а не тільки економічну чи політичну складові, інтерпретування 

на основі яких домінують у засобах масової інформації. 

          Розробка проблематики на основі поняття «психологічна культура», дає можливість 

виокремити ті професійно доцільні і психологічно-обгрунтовані форми і прояви активності 

працівників освіти, які не тільки сприяють засвоєнню дітьми знань, а й зорієнтовані на всебічний 

розвиток особистості учня. Тобто, на перший план виходять цілі фасилітації особистісного, 

розумового та поведінкового розвитку учнів за допомогою психологічної культури. 

 

 



166 
 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Бахтин М. М. Работы 20-х годов /  Михаил Михайлович Бахтин. – Киев: NEXT, 1994. – 163 с. 

2. Выготский Л. С. Вопросы теории и истории психологии / Лев Семенович Выготский. –  М. : 

Педагогика. – ( Собрание сочинений : в 6 т. ;  Т. 1).  Ч. 1 : Вопросы теории и методов психологии. – 

1982. – 168 с.   

3. Максименко С. Д. Генезис существования личности / Сергей Дмитриевич Максименко. – К.: 

Изд-во ООО "КММ", 2006. – 240 с. 

4. Семиченко В.А. Пріоритети професійної підготовки: діяльнісний чи особистісний підхід? / 

Валентина Семиченко // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи : [моногр.] 

/ за ред. І.Я. Зязюна. – К. : Віпол, 2000. – 636 с.  

5. Старовойтенко Е.Б. Культурная психология личности: [моногр.] / Е.Б. Старостенко – М. : 

Академический проект, 2007. – 318 с.  

6. Юнг К.Г. Структура психики и процесс индивидуализации / Карл Юнг. – СПб., 1996. – 209 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

Засідання секцій (14:00) 

 

Виступи 
 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ  В ПРОЦЕСІ ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

USE OF THE HUMANISTIC PRINCIPLES OF STUDY AND EDUCATION OF 

CHILDREN WITH A HEARING DISORDER IN THE COURSE OF THEIR 

REHABILITATION 
 

 

Пушкарська Л.П. 

    молодший науковий співробітник Інституту психології  Імені 

Г.С. Костюка НАПН України 

       Pushkarska L.P. 

              junior researcher G.S.Kostiuk Institute of 

Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine 
 

Людина з обмеженими фізичними можливостями перебуває особливо складних умовах. В різних 

сферах життя педагогічні і психологічні знання набувають дедалі більшої актуальності. Особистісний 

підхід та психолого – педагогічна допомога широко використовуються у навчанні та вихованні 

дитячого і підростаючого покоління. Більш докладніше висвітлимо проблему допомоги дитині з 

порушеннями слуху дошкільного віку, враховуючи гуманістичні принципи навчання і виховання в 

процесі її реабілітації. Адже, така дитина потребує особливої уваги і підтримки, що надає їй 

впевненості при інтеграції у суспільство.  

Дефектологам добре відомо важливе положення, висловлене Л. С. Виготським про те, що з 

психологічної точки зору фізичний дефект викликає порушення соціальних форм поведінки. Недолік 

ока чи вуха означає насамперед випадання найсерйозніших соціальних функцій, переродження 

громадських зв'язків, зміщення всіх систем поведінки[4]. Зіставляючи два порушення, сліпоту і 

глухоту, Л. С. Виготський підкреслював, що з біологічної точки зору глухота повинна становити 

менший недолік, ніж сліпота, оскільки звуки грають в житті людини незрівнянно меншу роль. Але 

глухота веде за собою німоту, а значить, "вириває" людину з товариства, порушує соціальні зв'язки 

особистості. Л.С.Виготський зазначав, їх педагогічно виховувати дитину – значить вправити її в 

життя. Через активну організацію життя в школі учень прийде до вміння ввійти в життя ... Все 

визначальна центральна точка сурдопедагогіки є соціальне виховання глухонімого у всьому 

величезному значенні цього слова. Ці думки Л. С. Виготського мають пряме відношення до всієї 

сучасній системі шкільного навчання глухих дітей. Вони реалізуються в принципах, змісті, методах 

педагогічного впливу. Ці ж положення є основними в організації процесу соціалізації дітей з 

глибокими порушеннями слуху [4].  

Через обмеженість усвідомлення інформації про оточуючий світ і його особливості, реакції дітей 

з порушеннями слуху на навколишню реальність є примітивнішими, безпосереднішими, часто не 

відповідають соціально прийнятим стандартам. Дитина, у якої є порушення слуху, не має змоги 

самостійно оволодіти звуковою стороною мовлення, оскільки вона слабко сприймає звукове 

мовлення, не має можливості отримати слухові зразки. Вона не контролює свою вимову, внаслідок 

чого виникає спотворене мовлення, іноді, при відповідних вадах слуху, усне мовлення не 

розвивається взагалі. Bce це негативно відображається на оволодінні всією складною системою 

мовлення, що не тільки обмежує можливості дитини в навчанні і пізнанні оточуючого світу, але й має 

негативний вплив на весь психічний розвиток її особистості, затримуючи або спотворюючи цей 

розвиток, оскільки мовлення є знаковою системою і виступає важливим засобом кодування і 

декодування інформації. Глибокі порушення слуху в ранньому віці призводять до розвитку німоти і 

можуть призвести до соціальної ізоляції дітей, оскільки їхня спільна діяльність з нормально чуючими 

дітьми є досить обмеженою. Також, порушення слуху і значне недорозвинення або несформованість 

мовлення, виступають часто нездоланною перешкодою у формуванні соціального статусу такої 

дитини. Все це ускладнює її інтеграцію у групу. Така дитина потерпає дискомфорт не тільки в групі 
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під час занять, а й у чуючій сім’ї, на дитячому майданчику, в транспорті, в гостях, тобто,  –  в 

наколишньому середовищі.   

Діти з порушеннями слуху часто не сприймають вікових, сюжетно–рольових ігор, відмовляються 

від спільної діяльності через неможливість встановлення контактів, відсутність адекватного 

poзуміння інших. Такі діти, маючи повноцінний інтелект, усвідомлюють свою патологію, на цьому 

фоні у них можуть розвинутись порушення емоційно-вольової сфери у формі неврозів, афективних 

реакцій, негативізму, апатичності. Також, у них формуються егоїстичність та егоцентризм. Це часто 

призводить до виникнення у слабочуючих дітей порушень емоційно-вольової сфери у вигляді 

агресивності, проявів явищ негативізму, егоїзму, егоцентризму, або навпаки — загальмованості, 

апатичності, безініціативності.  

Доля дитини великою мірою залежить від її мовленнєвої компетентності. Мовленнєва 

компетентність, передусім, передбачає вирішення соціальних завдань (налагодження розгалужених 

соціальних контактів), а також – морально-етичних завдань (уміння налагоджувати взаємини та 

спільну діяльність, гармонізувати стосунки, висловлювати свою позицію) і пізнавальних завдань 

(знання мови як універсального засобу передачі інформації та вміння використовувати цей 

комунікативний засіб з метою отримання знань). Мовленнєва компетентність дитини з порушеннями 

слуху може бути представлена різними комунікативними засобами: словесним мовленням, або 

жестовою мовою, або поєднанням різних форм мовлення – словесного мовлення в його усній та 

писемній формах, жестової та калькованої жестової мови, дактилюванням [3, с.1]. 

У багатьох країнах в одних спеціалізованих закладах для дітей з порушеннями слуху 

використовують тільки словесне мовлення, в других закладах використовується жестова мова 

навчання і спілкування, а також є заклади, в яких у різних співвідношеннях вживають різні мови: 

словесну, національну й кальковану жестові мови, дактилювання. Такий підхід дає можливість 

враховувати родинні традиції, різні запити батьків, потреби і можливості конкретної дитини.  

Завдяки ранній діагностиці порушень слуху та розробці методів корекції порушеної слухової 

функції з використанням останніх досягнень в області слухопротезування, актуальною стала 

проблема надання психологічної допомоги дітям раннього віку, а також розробка моделей  

включення цих дітей в масові освітні установи.  

Наявність будь-якого дефекту своєрідно позначається на психологічному розвитку дитини, 

породжує особливості, їх ускладнють його, надаючи аномальної форми і, тим самим унеможливлючи 

характерний для дітей спосіб засвоєння культурно-соціального досвіду.  

Напрямки, за якими здійснюється робота сурдопедагога: діагностика індивідуального рівня 

розвитку психічних функцій дитини та відповідності цього рівня віковим нормам; консультативна 

робота з питань виховного та навчального характеру; навчальні заняття з дітьми, спрямовані на 

розвиток та корекцію психічних процесів, на досягнення вікових норм.  

Розвивальна та корекційна робота передбачають вплив сурдопедагога на процес формування 

особистості дитини, на розвиток її інтелектуальних здібностей, а саме: на розвиток та корекцію 

пам’яті, уяви, мислення; на розвиток математичних здібностей; на розвиток творчих здібностей; на 

розвиток та  формування діалогічного мовлення; на розвиток моторики і зорово-рухової координації; 

на розширення знань про оточуючий світ; на формування навичок перебування в колективі, норм і 

правил поведінки. 

Особистісна орієнтованість педагогічного впливу на слабочуючих дітей передбачає максимальне 

врахування особливостей дитини: соціально-особистісних, слухових, мовленнєвих, пізнавальних, та 

таку організацію життєдіяльності дошкільника, яка являється найбільш прийнятною для конкретної 

дитини. Навчаючись пізнавати і шанувати своє «Я», дитина потім йде далі – до визнання і поваги 

свого оточення: батьків, близьких, друзів, однолітків, дорослих. Поступово, пізнаючи суспільство і 

природу, навчаючись взаємодії, така дитина починає відчувати себе невід'ємною частиною великого 

і складного світу, де все взаємопов'язано. 

Розглядаючи можливості реалізації особистісно орієнтованого підходу в навчанні дітей з 

порушеннями слуху, ми виходимо з положення Л.С Виготського про те, що кожна «аномальна» 

дитина – це, перш за все, дитина, а потім тільки дитина, що має ті чи інші порушення.  

Дуже важливо будувати навчально-розвивальні програми для таких дітей з урахуванням вікових 

особливостей їх особистісного розвитку.  

Висновки: 1. Ранньому і середньому дошкільному віці, розпочинаючи навчання дітей, батьки 

повинні адекватно оцінювати рівень розвитку дитини. Переоцінка батьками успіхів в навчанні дитини 

може набути негативних наслідків у вигляді педагогічної занедбаності, відставання в розвитку від 

однолітків, які виховуються в масових дитячих садах. Якщо діяльність батьків з виховання і навчання 

дітей виявляється малоуспішною, доцільно почати цілеспрямоване індивідуальне навчання дитини. 

Батьки повинні систематично консультуватися у cурдопсихолога чи сурдопедагога, який контролює 
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розвиток дитини і результати її навчання, виявляє необхідні для батьків напрямки роботи, дає 

конкретні поради з продовження корекційно-педагогічної роботи з дитиною.  

2.Так само, як і при реабілітаційній роботі з дітьми раннього і середнього дошкільного віку, 

обов'язковою умовою являється створення слухо-словесного мовленнєвого середовища в сім'ї, що 

припускає постійне мовленнєве спілкування з дитиною всіх членів сім'ї. Ще одним чинником 

успішності проведення роботи з дитиною є використання слухових апаратів.  
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     Сучасні освітні програми підготовки  психологів  в українських вишах переобтяжені 

теоретичним змістом навчальних дисциплін із явним дефіцитом дисциплін,з допомогою  яких 

формуються  практичні вміння, навички, компетенції.  Важливо усвідомлювати, що підготовка 

практичних психологів повинна була би значно відрізнятись від підготовки психологів - дослідників і 

від психологів – викладачів, оскільки:  діяльність практичного психолога пов’язана із комунікативною 

компетентністю у контексті створення міжособистісного контакту, підтримки процесу контакту 

протягом тривалого часу із  веденням клієнта до певної усвідомленої мети його(клієнта) змін.  

Метою ж є  реальна зміна клієнта  в напрямку підвищення, розширення його  адаптаційних 

можливостей щодо умов власного життя. 

     Головним інструментом у цьому є особистість практичного психолога із сукупністю: 

-теоретичних знань щодо психологічної сутності людської природи, теорій психіки, механізмів, 

закономірностей функціонування  психіки тощо 

-спеціальних навичок практичного характеру, пов’язаних із методами, техніками, прийомами, 

напрацьованими різними сучасними  напрямками практичної психології і психотерапії; 

-рефлексивних здатностей щодо різноманітних психічних і соціально- психологічних явищ, що 

виникають у контакті із клієнтом і поза ним між консультативними зустрічами, оскільки процес змін 

клієнта відбувається саме у міжособистісному  психотерапевтичному контакті,  де органічно 

переплітаються: професійність, обізнаність і майстерність психолога і  йоголюдські психологічні 

емоційно-інтелектуальні комунікативні якості і ауто психічні якості, пов’язані із розумінням себе, 

прийняттям себе, усвідомленням себе і здатністю  до самокорекції, само ефективності тощо  

       Іншими словами, психолог повинен бути особистісно пропрацьованим  із достатньо 

розвинутою здатністю володіння своїм внутрішнім світом, своїми психічними і поведінковими 

проявами. 

       Слушно зазначити,  імовірно, мотивація і особистісна спрямованість студентів, що прагнуть 

оволодіти фахом практичного психолога мають ту специфіку, що у них є не просто цікавість 

дослідити, виявити певні психічні феномени, факти, закономірності і не тільки їх описати і розповісти 

про них, а вплинути, допомогти іншій людині змінитись, адаптуватись, полегшити, зменшити 

страждання чи підвищити  ефективність функціонування особистості. 

       Враховуючи зазначене, з моєї точки зору, підготовка практичних психологів повинна 

відрізнятись:      

-змістовим наповненням навчальних планів, в яких повинні міститись практичні складові і 

практикуми в контексті змісту самих дисциплін, а також  практикуми самодосвіду. 

-теоретичні дисципліни повинні викладатись із ухилом у прикладні аспекти  застосування  

інформації, що в них міститься. 

-важливо підбирати і відбирати з безлічі матеріалу психологічного змісту у різних дисциплінах 

саме таку інформацію, яка може мати практичне значення і може бути  співставленою  із власним 

досвідом, оскільки сучасні світові методи фахового навчання  в галузі практичної психології можна 

позначити як досвідні. Під досвідними можемо розуміти такі методи, в яких дотримується єдність 

когнітивно-емоційних і діяльнісних процесів. Мається на увазі, не тільки сидіти, слухати, розуміти і 

запам’ятовувати, а отримувати досвід власної активності когнітивно-емоційної і поведінкової у 

контексті опрацювання змісту навчального матеріалу. 

       Важливо організувати для практичних психологів можливість отримання само досвіду, тобто 

клієнтського досвіду, оскільки без такої роботи підготовка фахівця - практичного психолога -  не може 

вважатись  відповідною, належного рівня і такою, що відповідає освітнім стандартам європейського 

рівня. 
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Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що значна увага у процесі підготовки 

майбутнього фахівця протягом навчання повинна приділятися процесу створення сприятливого 

освітнього простору для кожного суб’єкта навчальної діяльності, що в свою чергу забезпечить значну 

активізацію внутрішньо-особистих ресурсів, адаптацію до сучасних умов навчання та професійного 

розвитку, активності, гармонійного розвитку та формуванню здатності суб’єкта майбутньої 

професійної діяльності до продуктивно-творчого мислення. Навчально-пізнавальна діяльність підлітків 

починає визначатися мотивами спрямованими на реалізацію майбутнього, усвідомлення своєї життєвої 

перспективи, професійних намірів та самовизначення.  Формування у них стійкої навчальної мотивації, 

інтересу до обраної професії виступає психологічною умовою успішності професійної підготовки студентів 

і може слугувати компенсаторним чинником у випадку недостатньо високого рівня розвитку спеціальних 

здібностей.  

Взаємозв’язок сприйняття потоку інформації  та пізнавальної діяльності  яка повинна перейти  у 

внутрішню стійку систему знань,  що слугує розвитком і самореалізацією  особистості у подальшому житті.  

Молодіжне середовище виокремлює освіту та здобуття професії як обов’язкові умови самореалізації 

особистості, але освітній потенціал молоді не реалізується належною мірою через невідповідність між 

системою освіти та потребами ринку праці. Основою психологічної готовності до професійної діяльності є 

особистісне зростання майбутнього фахівця, що передбачає не лише розвиток, а й прагнення розкрити 

власний ресурс та готовність змінюватись відповідно до стадій формування професійної  ідентичності.  

Протягом навчання майбутній фахівець набуває ґрунтовну освітню підготовку за фахом, розкриває 

творче і критичне мислення, визначає ступінь готовності до вибору з альтернативних можливостей, 

визначає свій освітній вектор професійного становлення, задовольняє потребу в розвитку своєї 

компетентності як суб’єкта майбутньої професійної діяльності.                         

Ознаками сформованості відповідальності у студентів визначено: особистісно-професійна 

мотивація прийняття обов’язків , розуміння змісту обов’язків студента та фахівця, їх морального 

аспекту, значущість для саморозвитку та професійного розвитку; самостійне ухвалення 

відповідального рішення та організація його виконання щодо поставленої мети; прояв емоційного 

ставлення до виконання обов’язків у навчально-професійній діяльності. 

З точки зору вчених, студенти, з сильно вираженим прагненням до досягнення успіхів, 

домагаються в житті набагато більшого, ніж ті, у яких така мотивація слабка, або відсутня. Мотивація 

досягнення спрямована на певний кінцевий результат, який отримується завдяки власним 

здібностям особистості, а саме: на досягнення успіху або уникнення невдачі. Мотивація досягнення, 

таким чином, орієнтована на мету.    Самореалізація особистості підлітка є продуктивна діяльність, 

спрямована на досягнення особистісних, групових чи загальнозначущих цінностей, внаслідок чого 

розкривається культурні та соціально – психологічні характеристики самої особистості та її потенційних 

можливостей. 

На основі аналізу праць З. Крижановської , Л. Рибалко структуру професійної  самореалізації 

учнів старших класів подано як мету, завдання, потреби, мотиви самореалізації, установку на само 

здійснення, а також конкретні дії: самопізнання (самоаналізу, самоідентифікіції), само актуалізації 

(активізація внутрішнього потенціалу, розкриття власної          «Я-концепції»), самореалізація на 

основі виявлених потенційних сил (передбачення, впорядкування власних сил та спрямування їх на 

максимально повне розкриття у професійній діяльності), самовдосконалення, саморозвиток 

(поступовий рух і позитивна динаміка виявлення внутрішніх сил людини, що призводить до розквіту 
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власних здібностей); результат професійної самореалізації особистості як новий продукт 

професійної діяльності. Професійна самореалізація – це розвинена професійна самосвідомість, 

педагогічна спрямованість,сформовані професійно-педагогічні знання й уміння, навички на творчому 

рівні , високий ступінь емоційної стійкості та самоконтролю.  

 В цілому, аналіз наукової психологічної літератури показує недостатню розробленість таких 

питань як можливості розвитку особистісних якостей, детермінуючи успішність протікання процесу 

професійного самовизначення особистості, особливостей впливу на ефективність учбової і 

професійної діяльності, яку виконує індивід, а також створення ефективних методів і технологій 

підсилення і оптимізації професійного самовизначення на етапі професійної підготовки. Організація 

і формування успішної професійної діяльності особистості та її вдосконалення є пріоритетними 

напрямками сучасних наукових досліджень. Вагомий внесок у розв’язання зазначених проблем 

зробили відомі науковці (Л.Виготський, С.Гончаренко, І. Зязюн, Г.Костюк , О.Леонтьєв, І.Надольний 

та ін.). 

Розглядаючи освітнє середовище як систему соціальних ролей, то в основі професійного 

становлення майбутнього фахівця лежить самоідентифікація з професією, яка розглядається як 

провідний компонент професійної підготовки. При цьому професійна ідентичність майбутнього 

фахівця має відповідати вимогам гнучкості та здатності до змінювання освітнього середовища. На 

думку Е. Еріксона, сенситивним для формування професійної ідентичності є період навчання у  

вищому навчальному закладі. 

Навчально-виховний процес у вузі повинен спрямовувати на формування професійної 

ідентичності, в основі якої лежать певні складові особистості, наприклад, прагнення до особистого 

зростання, професійна свідомість, креативність, адаптивність. Основою формування даних 

характеристик є здатність майбутніх фахівців відповідально ставитись до особистісного змінювання, 

змінювання професійної моделі поведінки, здатності ухвалювати рішення та нести професійну 

відповідальність в нестандартних умовах протягом навчання. 
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Недостатньою якістю вітчизняної освіти стурбоване українське суспільство, про що свідчить 

вивчення громадської думки. Майже половина з опитаних громадян України вважає якість 

української освіти посередньою, а чверть – низькою і лише близько десяти відсотків – високою. 

Тривожним є той факт, що недоступною якісну освіту вважає вдвічі більше наших співвітчизників, ніж 

доступною.  

Дотепер розбудова національної освітньої системи не супроводжувалася достатнім 

усвідомленням пріоритету якісної освіти, яка формує самостійність і самодостатність людини, 

здатність діяти автономно і відповідально, ефективно поповнювати та, головне, творчо 

застосовувати набуті знання та вміння. Сутність та багатоаспектність поняття «якості», має важливі 

показники, критерії і виміри, зокрема: відповідність заявленої освіти її призначенню, головній меті, 

сутності; розбудова структурного освітнього простору за рівнями, орієнтацією, галузями; 

запровадження класифікації та кодифікації освітніх програм і відповідних освітніх досягнень 

(класифікацій і ступенів); відповідність освітньої діяльності змісту освіти прийнятим стандартам та 

їхнє науково-методичне забезпечення.  
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Так, принципово нові національні потреби передбачають докорінне реформування освіти в 

Україні з метою забезпечення її якості.  

Усе це обумовлює необхідність побудови освітнього середовища як багатовимірного простору, в 

якому розвиток зрілої особистості є пріоритетним критерієм надання якісних освітніх послуг. Новий 

вимір освіти – це, з одного боку, розуміння особистості як нової соціокультурної форми існування 

психіки, що являє собою неподільну єдність, здатну до саморозвитку, самовизначення, свідомої 

предметної діяльності, поведінки і саморегуляції. З іншого боку, освіта виступає як механізм 

соціогенезу, а її варіативність є «способом розширення можливостей компетентного вибору 

особистістю життєвого шляху і саморозвитку» (за О.Г. Асмоловим). Якісна освіта має створити 

максимально широку палітру потенційних освітніх шляхів, уможливлюючих розвиток через 

набування якісно нових меж і властивостей, через зростання самосвідомості і різних форм 

активності, через свідому діяльність, спрямовану на оволодіння соціальними та індивідуальними 

компетентностями, через саморозвиток. 

За такого розуміння методологічною основою визначення сутності якості освіти можуть бути 

принципи: 

- цілепокладання, який передбачає ієрархію цілей, психолого-педагогічну конкретизацію, 

інструментальність; 

- психолого-педагогічне проектування процесу досягнення поставленої мети; 

- системного підходу при здійсненні вибору характеристик якості, систематизація чинників впливу 

на шкільному, регіональному та державному рівнях; 

- вимірюваність результату відповідно до нормативних вимог, соціальним та особистісним 

очікуванням; 

- особистісної орієнтації, яка передбачає спрямованість на виявлення у навчальному предметі 

особистісного змісту. 

Дотримання цих принципів уможливить конструювання таких освітніх моделей, які 

відображатимуть цілісний вимір особистісного й освітнього, центром якого стає учень (студент), а 

важлива функція вчителя (викладача) – вміння сприяти йому не лише в ефективному і творчому 

опануванні інформацією, а й у розвитку себе як активно діючої особистості, якій притаманне критичне 

осмислення засвоєнного. 

Нині проблема становлення і розвитку особистості у жодній мірі не втратила своєї гострої 

актуальності, вона як і раніше є однією з ключових і найбільш складних проблем, над якою «б'ється» 

не одне покоління вчених психологів, педагогів і філософів. Проведений аналіз наукових підходів 

дозволив виявити, що попри наявні незначні розбіжності між собою вони не суперечать і не 

взаємовиключають один одного, а лише поглиблюють і розширюють уявлення про складність і 

багатогранність даного процесу. На думку більшості вітчизняних і зарубіжних дослідників, розвиток 

особистості розглядається як єдиний процес, детермінований історичними умовами суспільного 

життя, результат взаємодії біологічного і соціального в індивідуальному розвитку людини [7]. 

У вітчизняній науці є аксіоми, сере яких існує твердження про те, що особистість не може жити, 

не розвиваючись. Розвиток є основним способом її існування впродовж життя [1,2,5]. 

На думку С.Л. Рубінштейна, процесуальність є основною характеристикою психічного. Психіка 

завжди існує у формі процесу – безперервного, гнучкого, мінливого. Психічне як процес передбачає 

не пасивний плин якогось змісту, а особливу психічну активність суб'єкта, спрямовану на світ, на 

визначення значущого і незначущого в ньому, на аналіз і синтез. 

Розвиткові притаманні специфічні закони, що характеризують внутрішню логіку його 

становлення. «Особистість у розвитку – це поступово глибша індивідуалізація, дедалі виразніша 

своєрідність, відособленість від зовнішніх впливів, які мало-помалу втрачають першочергову 

значущість» [6]. 

У сучасній психології проблема розвитку особистості розглядається як складова частина 

розвитку людини у цілому або її «інтегральної індивідуальності»; являє собою «особливе сполучення 

внутрішніх процесів розвитку до зовнішніх умов»; визначається мірою власної активності людини, 

оскільки «особистість – це суб’єкт свого власного розвитку, який постійно перебуває у пошуці і 

побудові тих видів діяльнісного ставлення до світу, в яких можуть найбільш повно проявитися і 

розвитися унікальні потенції конкретного індивіду [7]. На думку С.Д. Максименка, особистісний 

розвиток являє собою складний, багатофакторно обумовлений процес набуття індивідом 

новоутворень у площині власної діяльнісної активності [3]. Поява цих новоутворень і означає 

розгортання, ускладнення особистості в цілому, виводячи її на якісно новий рівень функціонування. 

М.В. Папуча вважає, що особистісний розвиток – це явище, яке поєднано з підвищеними вимогами 

до суб'єкта розвитку, значними труднощами, і його акт часто являє собою дійову життєву драму 

людини [4]. 
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Загальновідомо, що особистість розвивається у зв'язку із появою суперечностей в її житті, які 

розв'язуються завдяки виконуємій нею діяльності, що призводить до утворення нових властивостей 

і якостей особистості, то навчання у даному контексті виступає не просто як один із видів діяльності, 

а як універсальна технологія розвитку і саморозвитку людини. Центральним поняттям якої стає 

поняття «навчального завдання» як завдання на самозміну самого суб’єкту [8]. 

Навчальна діяльність виступає тією діяльністю, яка повертає учня до самого себе, вимагає від 

нього рефлексії, оцінки того, «ким я був» і «ким став». Найголовніше у навчальній діяльності – це 

поява ставлення до себе як до суб’єкта учбової діяльності, яке  може розглядатися як особливе 

емоційно-ціннісне усвідомлення і прийняття себе як активного, ініціативного та відповідального 

початку (як інтегруючої інстанції) своїх психічних властивостей щодо активного перетворення умов 

учбової діяльності. Воно включає: по-перше, раціональне ставлення до себе як до суб’єкта учбової 

діяльності (образ себе – суб’єкт учбової діяльності); по-друге, емоційно-ціннісне ставлення до себе 

(переживання та оцінка власної значущості як суб’єкта учіння, що утворює рефлексивне Я учня); по-

третє, діяльнісне Я, що здійснює контролюючі та регуляторні дії на всіх етапах учбової діяльності. В 

результаті взаємодії вказаних компонентів між собою та разом з потребово-мотиваційною 

особистісною структурою ставлення до себе як до суб’єкта учбової діяльності вони здатні 

включатися у процеси діяльнісної та особистісної саморегуляції, додатково стимулюючи розвиток 

особистості учня (студента) та його суб’єктності. 

Кожна з підструктур ставлення до себе як до суб’єкта учбової діяльності виконує певні функції, 

забезпечуючи його цілісність та відносну стабільність: 

1) конструктивна або функція розвитку, що забезпечує породження нового смислу Я – суб’єкт 

учбової діяльності, що призводить до розвитку когнітивно-смислової сфери суб’єкта. У випадку 

усвідомлення невідповідності між характером самоставлення до себе як суб’єкта та реальними 

успіхами у навчальній діяльності може спостерігатися зниження соціальної адаптації, прийняття себе 

як нездібного та пасивного учня тощо;  

2) захисна або функція підтримання стабільності самоставлення як до суб’єкта учбової діяльності 

захищає учня (студента) від негативних переживань внаслідок можливого зниження рівня 

суб’єктності. В основі цієї функції знаходиться актуалізація потреби у самоототожненні. 

Отже, з одного боку, ставлення до себе як до суб’єкта учбової діяльності захищає учня від 

деструктивних тенденцій, натомість з іншого – перешкоджає самозміні, а значить саморозвитку. 

Завдання психологів і педагогів, які працюють в освітній галузі, всіляко сприяти розвитку у підопічних 

ставлення до себе як до суб’єктів учбової діяльності шляхом гармонізації окремих його аспектів на 

основі новоутвореного смислу Я – суб’єкт учбової діяльності за рахунок врівноваження зазначених 

функцій. 

Таким чином, проблема розвитку особистості вже тривалий час виступає у вигляді цінності та 

мети в освітньому просторі. Проте, наявна недостатня розробленість методологічних основ 

організації освітнього процесу, яка б сприяла особистісному зростанню учнів (студентів) у навчальній 

діяльності. Це й обумовлює необхідність більш детального вивчення проблеми. А також 

знаходження шляхів і засобів її зміни з метою покращення якості надання освітніх послуг. 

Забезпечення якісної освіти – мета сучасної освіти, яка передбачає створення сприятливих умов 

для розвитку особистості кожного учня (студента). Не дакларація, а реальне втілення в освітній 

процес суб'єкт-суб'єктної взаємодії дозволить у значній мірі оптимізувати особистісний розвиток 

вихованців, активізувати їхній особистісний потенціал. 

Проголошення в останній час ідеї особистісної орієнтації в освіті потребує пошуку дієвих 

психолого-педагогічних технологій, які спрямовані саме на побудову (моделювання) розвивального 

образу життя, різних навчальних та виховних середовищ, у межах яких позитивні особистісні зміни 

відображають передусім ставлення здатності до відкритого прояву індивідуальності учня (студента), 

розвиток уміння пізнавати та інтерпретувати світ самостійно, приймати й реалізовувати власні 

рішення. Педагог при такому розумінні сенсу нового освітнього простору перетворюється у 

соціального архітектора образу життя молодої людини, який у процесі співробітництва з учнями 

(студентами) допомагає йому знайти свою дорогу до саморозвитку, до пробудження і реалізації свого 

особистісного потенціалу. 

Відповідно до такого підходу, на перший план виходять активні методи навчання та особистість 

вчителя (викладача) й учня (студента). Основним стає не просто трансляція інформації (це зараз 

робиться «автоматично» завдяки «технологічному» чиннику та комп’ютерній техніці), а 

самоактивізація і саморозвиток особистості учня і вчителя. У такій ситуації педагог вже працює як 

педагог-психолог, де основним інструментом стають не методи передачі інформації чи 

фасілітативна функція, а духовно-професійна особистість самого вчителя (викладача), який 

застосовує методи активізації особистості учня (студента), що стає можливим лише у психолого-
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педагогічному діалозі – безпосереднім (з педагогами, співучнями тощо), опосередкованому (з 

авторами творів, підручників) і внутрішньому. 

Надання переваги в освітньому процесі діалогічній стратегії створює умови для розширення 

простору свободи для учнів та студентів як суб’єктів навчання. Прийняття школярем (студентом) 

учбової задачі здійснюється тут не через його включення у пошук її однозначного вирішення 

(«підстановка відповіді»), а шляхом її творчого переосмислення кожним учнем, яке ґрунтується на 

його власному життєвому досвіді. Результатом стає формулювання суб’єктом учіння свого власного 

питання як особистісно значущого. Сенс діалогічної стратегії полягає у постійному відтворенні 

ситуації «вченого незнання» (замість оволодіння єдиним алгоритмом вирішення учбової задачі як 

типової). Смисловою вагою й особистісною цінністю наділяється індивідуальний шлях до 

розв’язання учбової задачі, ситуації тощо. 

За таких умов освітнього процесу його суб’єкти опиняються у «напруженому» полі смислової 

взаємодії, яке створює основу для подальшого розвитку, актуалізації ресурсів саморозвитку, 

виявляючи й оптимізуючи особистісні можливості. 
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      У психології можна знайти багато тлумачень поняття “переживання” – від простого 

ототожнення його з емоціями до намагання за його допомогою описати подолання (проходження, 

проживання) людиною особливо важких кризових ситуацій життя. Нам же видається, що найбільш 

адекватно це поняття описує ту реальність, в рамках якої воно виникло. Слідом за С.Л. 

Рубінштейном, переживання ми розглядаємо, як одну з двох форм існування психічного (поряд з 

відображенням). Мається на увазі, що те, що відбивається, породжує у психіці людини особливу 

реальність -  те, що ми називаємо… внутрішнім світо Але лише до кінця усвідомлене вживання 

поняття “переживання” дає змогу цей внутрішній світ розглядати як зовсім не метафоричний, а як 

цілком реальний, реальний настількі ж, наскільки реальний є світ зовнішній, тобто той , що 

відображається. Будь-який психічний факт, зазначав С.Л. Рубінштейн, - це і частка реальної 

дійсності, і переживання дійсності – не або одне, або інше, а і одне, й інше; саме в цьому полягає 
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своєрідність психічного. Це вкрай важливо для нашого дослідження, хоча, на жаль, у сучасній 

психології в такому (за Рубінштейном) вигляді проблема переживання навіть не поставлена, тож і 

виходить, що досліджується те, що надсилається до неї, та відповідь на це, а як вона утворилася, 

залишається вільною інтерпретацією дослідника. Для нас важливо те, що ми впевнено можемо 

говорити: за певних умов сприймання (час, довільність тощо) музика перетворюється на частину 

психіки людини, вона звучить у ній і переживається нею. Саме це і є науково точним визначенням 

того, що метафорично називають естетичним сприйманням музики лежить не когнітивний аналіз 

висоти й тембру звуків, складу акордів і довжини пауз, а саме чуттєве переживання звуковисотного 

руху і ритміки. Суб’єктивне переживання музики є тим психічним носієм, який породжує власні 

художні смисли людини, роблячи її співтворцем композитора (за Б.В. Асаф’євим). Воно також 

виконує мотиваційну функцію, спонукаючи людину звертатися до класичної музики все частіше. Крім 

того переживання забезпечує індивідуальну неповторність внутрішнього музичного світу людини, 

адже пережити – це означає не просто суб’єктивно зазначити, а зазначити обов’язково особливо, 

якось специфічно. Наявність суб’єктивного переживання музики пояснюється, зокрема, й те, що ми 

відчуваємо (саме відчуваємо, а не аналізуємо) правильність або неправильність виконання твору 

(співу особливо). Існування музики як частини внутрішнього світу людини робить зрозумілими певні 

“таємничі” аспекти діяльності слухача. Головне ж полягає в тому, що саме воно, це переживання, 

мусить виступити предметом педагогічного впливу. 

      На думку Г.Г. Нейгауза, перш ніж почати навчатися гри на будь-якому інструменті, той, хто 

навчається – дитина, підліток чи дорослий, -  має вже духовно володіти якоюсь музикою: так би 

мовити, зберігати її у власному розумі, носити в своїй душі й чути своїм слухом. Сутність таланту і 

генія полягає в тому, що в його мозку музика вже живе повним життям до того, як він у перше 

доторкнеться до клавіш чи проведе смичком по струнах. Ми вважаємо це положення 

фундаментальним не лише для талантів і геніїв – майбутніх музикантів. Наша теза полягає в тому, 

що внутрішня, глибоко індивідуальна за природою музика є надбанням будь-якої культурної, 

освідченої людини, тобто культурного слухача, якому притаманне власне естетичне сприймання 

музики. Більше того, наявність “внутрішньої музики” в цьому її розумінні, виступає чи не єдиним 

надійним показником розвиненої культури сприймання, коли йдеться про людей, які не мають 

професійного відношення до музики ( не співають, не грають на інструменті, не створюють музики). 

Підтвердженням нашої тези є те, що наявність “внутрішньої музики” означає справжнє переживання 

суб’єктом музики “зовнішньої”, специфічне поєднання її при цьому з особистістю, з власним життям, 

своєрідне відтворення у внутрішньому звучанні власного світу, розвиток потреби до сприймання 

інших музичних творів. 

        Людина, яка розпочинає музичну діяльність (у зазначеному розумінні),  має на меті участь у 

діяльності, що актуально переживається як образ уявлення і формує особливе очікування. Тут 

велику роль відіграють емоції, що виступають у формі потреби, і у формі контролю, і, нарешті, як 

катарсис. Отже, мета музичної діяльності полягає в самій цій діяльності. Якщо ж мета виходить за 

межі діяльності, остання перестає бути естетичною. В цьому розумінні музична діяльність, не може 

бути прагматичною, утилітарною. У деяких видах музичної діяльності значно виражений аспект 

змагання (виконавство). Кожен вид музичної діяльності відбувається за певними правилами, а сама 

природа музики глибоко символічна, і цей символізм буквально пронизує і створення, і сприймання, 

і виконання музики.  

         В онтогенезі людини спочатку із суто прагматичних, вітальних (біологічних та соціальних) 

потреб народжується потреба просто бути поза будь-якими умовностями (за Е. Фроммом). Вона й 

реалізується в грі: спочатку у власній грі дитини, а згодом – у складній синтетичній діяльності з 

присвоєння мистецтва. В зв’язку із цим можна чітко відзначити, що будь-яка діяльність, пов’язана з 

мистецтвом (якщо це саме діяльність), є актом особистісної, принципово своєрідної активності 

людини, що виводить її за прагматизм, ширше – за умовності соціуму. 

          Абсолютною умовою проведення занять із засвоєння звукових музичних еталонів має 

виступити їхня ізольованість, підкреслена відокремленість, навіть ритуальна специфіка відносно 

повсякденного життя і музики, котра не це життя супроводжує і є його фоном. Дитина має 

усвідомлювати, що це абсолютно різні речі, не та музика, не та діяльність тощо. Музичний матеріал 

має складатися з найдосконаліших, класичних творів: по-перше, тільки тут ми маємо справжні 

еталони, по-друге це сприятиме віддаленню від музики-фону. Музика має використовуватися тільки 

інструментальна, допустимий вокаліз, але ніяк не спів (це сприятиме відокремленню від еталонів-

фонем мовлення). Вокалізація дитини також не повинна містити слів мови, за винятком хіба що імен 

відповідних звукових музичних еталонів. 

          Для розвитку культури сприймання музики формування елементарних звукових сенсорних 

еталонів є першим, необхідним, але не єдиним і недостатнім завданням. На їхній основі необхідно 
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формувати те, що можна назвати емоційними еталонами (але тільки на основі сформованих 

сенсорних, із дотриманням зазначених педагогічних умов!). На цьому етапі ланку “музичне звучання 

– модальність емоції” треба чітко впорядкувати, сформувавши у дітей усвідомлення: лише певні, 

буквальні, тільки ці звучання викликають зрозумілі, чіткі емоції. 

          Теоретичні дослідження в музикознавстві дають змогу уявити внутрішню смислову сутність 

музичного твору (див. передусім праці Б.В. Асаф’єва [1], І.О. Барсової [2], В.В. Медушевского [5], С.В. 

Назайкінського [6], А.Н. Сохора [7] та О.Ф. Лосєва з історії античної естетики [4]). 

          Автор (композитор) є носієм музичного переживання, яке поступово набуває форми задуму 

твору. Згідно з уявленнями М.М. Бахтіна, він не лише несе в собі переживання, а ще й має потужну 

інтенцію це переживання висловитиь, поділитись ним з іншими [3]. Ця інтенція призводить до 

продуктивної творчості, в процесі якої музичне переживання автора кодується ним в музичне 

висловлювання – так з’являється твір. 

            Ми спробували розглянути проблему формування еталонів у розвитку культури 

сприймання музики. Хоча ця робота до певної міри гіпотетична, все ж теоретичний аналіз дає 

підстави стверджувати: справжній смисл, індивідуальний співтворчий акт сприймання музики 

можливий у людини лише тоді (після того), коли нею засвоєні еталони різного рівня складності й 

узагальненості, коли музика може виступити окремим предметом діяльності, коли сформується 

певна музична семантика, а відповідно – визріють відповідні структури свідомості. 
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У сучасному VUCA-світі (акронім від англ. volatility – мінливість, нестабільність; uncertainty – 

невизначеність; complexity – складність; ambiguity – неясність, двозначність [0; Error! Reference 

source not found.]) типовою й поширеною є ситуація, коли доросла людина змушена 

пристосовуватися до нових вимог професійного, особистого життя. Проте, певні стереотипи щодо 

освоєння нового та навчання, досвід, набутий у дитинстві та юності, не завжди дозволяють їй бути 

успішною в якісно іншому світі. Наразі, отримана у юнацькому віці вища освіта та престижна 

професія – є скоріше відправними точками, аніж запорукою успішного життя.  
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Кризи особистості, пов’язані з професійною діяльністю, здебільшого зумовлюються нездатністю 

навчатися по-новому у новому світі, неготовністю до «хронічного» перенавчання, перекваліфікації, 

зміни роду діяльності, з відсутністю навчальної компетентності, відповідної VUCA-умовам. Дорослі 

люди страждають і почуваються як маленькі діти у швидко змінюваному світі. За інших умов 

навчання не було провідною діяльністю у дорослому віці, але тепер, схоже, що це так. 

Дослідники сходяться на думці, що освітні потреби сучасної дорослої людини є специфічними й 

для їх реалізації освітній простір має бути гуманістично орієнтованим, деформалізованим, 

нелінійним і гнучким у плані організації та змістового наповнення. Зокрема, П. Лушин відзначає 

актуальну тенденцією самоорганізації освітнього простору (в сукупності всіх його наявних  форм), 

що  полягає у його деформалізації, у розгляді освітнього процесу в термінах нелінійності, малої 

передбачуваності і постійного переходу до нових можливостей соціального перетворення [4, с. 92]. 

Г. Асмолов акцентує увагу на таких провідних ознаках психології сучасності: її переходу «з площини 

в об’єм», більшій готовності нинішніх дітей до життя в умовах сучасного світу ніж їх батьків, а також 

на «приреченості» дорослих, які хочуть вижити в ньому, до сприйняття новітніх реалій [0]. С. Хокінг 

переконаний, що найбільший недолік людства – це агресія, що надавала перевагу у виживанні за 

часів печерних людей, але сьогодні стала однією з головних загроз цивілізації. Натомість, емпатія – 

це та  здатність, що дозволить  людям жити та виживати разом в атмосфері гармонії, 

взаєморозуміння й кохання [5]. 

Тематичний аналіз фахової літератури свідчить, що андрагогічний підхід є базовим при 

організації та визначенні змісту навчання дорослих. У термінологічному словнику він визначається 

як «… сукупність уявлень, які передбачають врахування особливостей цілеспрямованого процесу 

стимулювання, виховання, навчання й удосконалення дорослої людини під час професійної 

підготовки і перепідготовки, який інтегрує досвід індивідуального, творчого, особистісно 

зорієнтованого підходів. Андрагогічний підхід ґрунтується на обов’язковому врахуванні 

особливостей дорослих: у процесі навчання провідну роль відіграють потреби, мотиви і професійні 

проблеми тих, хто навчається; дорослій людині необхідно надати можливості для самостійності, 

самореалізації, самокерованості; досвід дорослої людини може бути використаний як під час її 

власного навчання, так і у процесі навчання колег; навчальний процес необхідно орієнтувати не на 

набуття знань взагалі, а на розв’язання значимої для того, хто навчається, проблеми – надання 

допомоги у досягненні конкретної мети; результати навчання можуть одразу використовуватися на 

практиці; навчання відбувається в умовах суттєвих обмежень (соціальних, часових, фінансових, 

професійних та ін.); навчання вибудовується як спільна діяльність тих, хто навчає і тих, хто 

навчається, у результаті чого їх взаємовідносини у навчальному процесі наближаються до 

партнерського рівня; доцільно враховувати попередній життєвий досвід, який зазвичай формує у 

дорослої людини низку бар’єрів, як правило, психологічного  характеру, і може заважати 

ефективному навчанню (стереотипи, установки, страх тощо)» [3, с. 9–10].  

Але власний досвід викладацької діяльності свідчить, що означені принципи навчання дорослих 

у системі післядипломної педагогічної освіти  реалізуються не повною мірою. Такі атрибути VUCA-

світу як спонтанність, непередбачуваність, складність, багатозначність недостатньо представлені в 

змісті та формах формальної освіти, а отже, «за-програмоване» навчання дисонує з реаліями «поза-

програмованого» життя. В існуючому форматі навчання здійснюється за принципом добору 

змісту/навчального контенту, технологій навчання відповідно до соціально зумовлених потреб щодо 

формування тих чи інших компетентностей. Меншою мірою беруться до уваги індивідуальні 

детермінанти освітньої траєкторії особистості (суб’єктивної, імпліцитно представленої та за певних 

умов здатної до екстеріоризації та розгортання), зокрема: її життєвий контекст, психологічний час, 

кризові події, готовність до особистісного розвитку/змінювання,  тощо. Андрагогіка розкриває 

особливості навчання дорослих у стабільних, визначених ситуаціях. І навіть індивідуальна освітня 

траєкторія розглядається здебільшого як маршрут, план, стратегія, що передбачає систему 

моніторингу й контролю поставлених і досягнутих результатів. Обумовлення навчальної діяльності 

та її алгоритмізація у стабільних умовах є досить чіткою, виписаною, ґрунтовною [2; 6]. Питання 

виникають в ситуаціях виходу за межі стабільності, визначеності, прогнозованості. Саме такі ситуації 

відрізняють сучасне навчання  від ситуацій реальних, які суттю своєю є  ситуаціями-VUCA.  

Важливо враховувати й той факт, що людина, яка знаходиться в ситуації невизначеності, вибору, 

переходу до нового, може надавати перевагу чітким і зрозумілим зовнішнім пропозиціям, а не 

туманним, неясним внутрішнім потребам й потенційним можливостям, позбавляючи себе тим самим 

можливості їх усвідомити та екстеріоризувати. Невідповідність внутрішньої потенційної траєкторії 

розвитку особистості та зовнішньо детермінованої зумовлює результат навчання, що переважно 

проявляється нездатністю знайти власне місце у житті та отримати задоволення від нової 

професійної діяльності, відсутністю реальних перспектив для самореалізації.   
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Недоліки формальної системи освіти, пов’язані з відсутністю системи психологічного супроводу 

дорослих при набутті ними нових компетенцій, визначенні зони найближчого розвитку, інтеграції у 

нові соціоекономічні умови, компенсуються у площині неформальної та інформальної освіти. 

Людина, що опинилася віч-на-віч з проблемою зміни професії та  перебуває на доволі 

травматичному етапі невизначеного майбутнього – нового життя, звертається до психологів, відвідує 

тренінги особистісного зростання,  займається самоосвітою тощо.  Такі кроки дозволяють прийняти 

знецінення попереднього досвіду та компетенцій, визначити нові орієнтири 

особистісного/професійного розвитку, деталізувати програми, інструменти та механізми набуття 

нових компетенцій. І лише після цього, вмотивована й певною мірою зорієнтована людина може 

свідомо обирати відповідні напрями, форми навчання, його зміст і форми.  

Отже, нова соціоекономічна ситуація зумовлює потребу у психологічному супроводі дорослої 

людини на окремих етапах її життя, зумовлених як внутрішніми детермінантами (вичерпання 

попереднього потенціалу розвитку, втрата сенсу життя, переоцінка цінностей, професійне вигорання 

тощо), так і зовнішніми (втрата роботи, переїзд, міграція). Наразі така потреба задовольняється у 

секторі неформальної або інформальної освіти. 

Перспективним напрямком роботи у даному аспекті виступає створення організаційних форм у 

співпраці навчальних, дослідницьких, громадських, соціальних інституцій, спрямованих на надання 

послуг психологічного супроводу особистості, яка потрапила у складні життєві обставини через 

відсутність актуальних професійних компетенцій, та має нагальну потребу у набутті нових з усіма 

наслідками. 
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життя, які потребують від особистості вміння швидко налаштовуватися на нові джерела пізнання, 

вміння зосереджуватися на необхідних аспектах діяльності тощо.  

Сучасний світ показав, що розвиток людини (і саморозвиток, самовдосконалення як його 

складові) є основним способом існування особистості. Розробляючи проблему розвитку людини як 

її прагнення до рівня вищих цінностей, С.Л. Рубінштейн підкреслював, що рівень розвитку 

визначається тим, наскільки суб’єкт є світлом і теплом для інших людей [4]. 

Як відомо, всі людські прагнення (потреби) А. Маслоу розділив на дві категорії:  

1. дефіцітарні потреби (це потреби в повазі, самоповазі, соприналежності, любові, безпеці і 

захисті)  

2. потреби росту, розвитку, реалізації вищих цінностей (буття чи метамотивації – прагнення до 

добра, справедливості, істини, потреба в сенсі тощо). 

Саме поняття «самоактуалізація» найчастіше інтерпретується як прагнення людини до найбільш 

повного розкриття і реалізації свого особистісного потенціалу [7]. В цьому контексті також 

використовуються і такі близькі по смислу поняття, як «саморозвиток», «самоствердження», які 

інтерпретуються як прагнення до досягнення максимальної повноти життя [7].  

А. Маслоу, узагальнюючи умови, які необхідні для розвитку у людини здібності до 

самоактуалізації, включає в їх число страждання, печаль, тугу і смуток. Інакше, на його думку, може 

виникнути розпещеність, за якою стоїть неповага до цілісності людини, внутрішньої природи і 

подальшого розвитку індивідуальності. 

Г. Олпорт висунув положення про існування у людини проприативної функціональної автономії 

мотивів: у людини, яка розвивається, на протязі життя виникають нові інтереси, нові мотиви, які не 

мають зв’язку з минулими (зокрема, дитячими) спонуками і мають власну енергетику [4]. 

Визначають два підходи до розуміння поняття саморозвитку: психологічний та процесуально-

організаційний. 

Психологічний підхід включає в себе діяльнісний, потребо-мотиваційний, конгруентний та 

трансферно-особистісний, який, у свою чергу, складається з якісно-особистісного та трансферного. 

Прихильники діяльнісного підходу (В.І. Андрєєв, Г.О. Балл, О.Г. Сухоленова, О.П. Слободян, В.М. 

Івченко) розглядають саморозвиток як певну внутрішню активність, вид творчої діяльності, що 

«зумовлює продуктивне особистісне зростання» [1] .  

Потребо-мотиваційний підхід, представником якого є М.О. Бердяєв, розглядає саморозвиток як 

«потребу людини, яка прагне до самозвільнення, оволодіння собою», вважає саморозвиток 

«духовно-практичним самоперетворенням з метою повноти індивідуального самовираження і 

соціального служіння» [4]. 

Дане положення має спільну позиція із думкою зарубіжних психологів, які говорять про те, що 

особистість має вроджену потребу у самодетермінації, самовдосконаленні, саморозвитку, набуванні 

компетентності, культури, яка є однією із головних психологічних потреб Я людини. В такому стані 

особистість відчуває, що саме вона є істинною причиною здійснюваної цілеспрямованої поведінки 

та сприймає себе ефективним агентом при взаємодії з оточуючими. Така думка виділяє мотиваційну 

сферу як домінуючу складову саморозвитку особистості.  

Основна ідея конгруентного підходу полягає у тому, що шлях саморозвитку – це шлях до 

гармонізації відносин із собою і навколишнім світом (К.Я. Вазіна, М.К. Мамардашвілі, О.В. Суворов). 

Це дозволяє особистості, враховуючи власні цілі та інтереси, побудувати конструктивні стосунки із 

навколишнім світом, в тому числі це стосується і професійної сфери; зберегти власне психічне 

здоров’я. 

Представники якісно-особистісного підходу описують саморозвиток як стійку характеристику – 

здатність особистості до змін. В.Г. Маралов вважає, що саморозвиток – це фундаментальна 

здатність людини ставати і бути справжнім суб’єктом свого життя, перетворювати власну 

життєдіяльність на предмет практичної перебудови, здійснювати особистісний вибір на основі 

пізнання себе.  

Психологічну основу розвитку даного явища науковці вбачають у розвитку рефлексії. 

Рефлексивні механізми саморозвитку особистості дослідники пов’язують із різними проявами 

самовпливу: самоконтролем, самопереконанням, самоінструкцією, самонаказом, самоподоланням 

тощо. На думку психологів Т. Дмитрова та Т. Рожковського, феномен саморозвитку тісно пов’язаний 

зі зростанням рефлексивної самосвідомості, що приводить до створення «Я-концепції», у результаті 

чого особистість стає здатною на більш високому рівні спонукати себе до нової діяльності та 

здійснювати саморегуляцію. О. Колесник визначає рефлексію як здатність особистості до 

самопізнання, усвідомлення внутрішніх закономірностей власної діяльності, ієрархічної побудови 

мотивів, з одного боку, а з іншого – здатність до самоаналізу актів життя і станів свідомості, а також 

розуміння того, як вона сприймається оточенням.  
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К. Роджерс визначив, що метою саморозвитку особистості є пошук шляхів та умов поєднання 

«реального Я» з «ідеальним Я».  

Основою трансферного підходу є розуміння саморозвитку як перебудови внутрішнього світу 

людини, що призводить до принципової зміни світогляду.  

Наприклад, Г.А. Цукерман розглядає саморозвиток як свідому зміну Я-концепції або ж свідоме 

прагнення зберегти незмінною свою Я- самість. Цілі, спрямування, засоби цих змін визначаються 

людиною індивідуально. 

Ряд науковців розуміють феномен саморозвитку, як обов'язково внутрішній, мотиваційний 

процес, спрямований на досягнення конкретної мети; як свідоме самовдосконалення (Г.С. Костюк, 

М.Й. Боришевський, М.М. Костогризов) [3]. 

Внутрішньо організовані процеси відбуваються за наявності спрямованості особистості на 

саморозвиток. Спрямованість, у названому контексті, розуміється як сукупність мотивів, що 

впливають на поведінку людини, незалежно від ситуації. Якщо спрямованість розвинена, особистість 

відчуває і усвідомлює необхідність саморозвитку, її захоплює пізнавальна діяльність, вона стає 

свідомо націленою на результат і подальший розвиток. 

Т.В. Тихонова, Н.М. Лосєва розглядають саморозвиток як зовнішньо організований процес 

особистісного та професійного самозмінення, самовдосконалення, як процес або технологію, що 

включає сукупність форм, методів і прийомів [5]. Зовнішньо організований процес саморозвитку 

передбачає наявність зовнішнього впливу, який, по суті, є педагогічним процесом, але існує і 

неорганізований вплив, вплив середовища, тобто соціальний. Слід підкреслити, що соціум впливає 

на формування, розвиток і саморозвиток особистості несвідомо і підсвідомо, має характер 

спонтанності, є, по суті, некерованим і неорганізованим процесом, що не може сприяти гармонійному 

становленню та розвитку особистості. Отже, для цілеспрямованого процесу формування особистості 

і підвищення його результативності, зовнішній вплив повинен здійснюватись системно, бути 

організованим, методично забезпеченим педагогічним процесом. 

Варто зауважити, що для аналізу процесу саморозвитку особистості С.Л. Рубінштейном була 

запропонована тріада «хочу-можу-є», яка виявилася дуже вдалою схемою цього процесу. Адже, 

«хочу-можу-є» моделює процес усвідомлення і співвіднесення власних бажань, цінностей, домагань 

з потенційними здібностями та можливостями і наявними якостями, досвідом, рисами. С.Л. 

Рубінштейн розуміє самореалізацію ширше і глибше, ніж психологи-гуманісти. Самореалізація – це 

не тільки реалізація задатків і здібностей, а, перш за все, реалізація цінностей і смислів людини [8]. 

Самореалізація, самопізнання й саморозвиток особистості – це єдиний процес. Л.В. Сохань 

підкреслює, що його можна поділити лише при теоретичному аналізі, сказавши, що самореалізація 

спонукає особистість до подальшого розвитку, в той час як саморозвиток виступає головною умовою 

самореалізації. В дійсності: у процесі самореалізації особистість розвивається, розвиваючись – 

самореалізується. Самореалізуючись, особистість завжди виходить за межі досягнутого нею. Тобто, 

з цієї точки зору самореалізація завжди є творчістю. Творчість виступає засобом індивідуального 

самовираження, де людина формує себе як особистість.  

Узагальнюючи погляди психологів різних напрямків на проблеми саморозвитку, можемо сказати 

наступне. 

У працях представників психоаналітичного напрямку, зокрема, підкреслюється значення для 

особистісного розвитку самоаналізу, рефлексування, тобто роботи із власним минулим, аналіз своєї 

поведінки і мислення тощо.  

Найбільш глибокий розгляд процесів самоактуалізації і самореалізації (як аспектів процесу 

саморозвитку) відбувається в працях психологів, які належать до гуманістичного напрямку в 

психології. 

У концепціях радянських та вітчизняних психологів самоактуалізація і самореалізація, 

найчастіше, розглядаються як проблема становлення особистості; як характеристика спрямованості; 

як характеристика зрілої розвиненої особистості. По суті, самореалізація розглядається: як 

позитивний процес індивідуалізації, інтеграції, адаптації (О.В. Петровський) [8]; як процес розвитку і 

корекції особистісної самосвідомості, що проявляється в особистісних трансформаціях (О.Ф. 

Бондаренко) [2]; як процес генерування нового «Я-образу», в ході якого розкриваються нові 

можливості особистості (П.В. Лушин) [6]; як внутрішня, інтимна сторона оволодіння професією, 

певний аспект формування (внутрішньої) психологічної системи діяльності (В.Д. Шадріков) [10]; як 

нерозривна сторона (поряд з самоактуалізацією) процесу особистісного розвитку і росту (А. Маслоу, 

К. Роджерс, Д.Я. Райгородский) [7; 9]. 

Л.І. Анциферова виокремлює три здібності особистості до розвитку: 

• здібність утримати, зберегти весь позитивний зміст своєї історії, акумулювати результати 

розвитку; 
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• здібність актуалізувати потенційний зміст власної свідомості, включити її в актуальні зв’язки, 

мати сенситивність до результатів минулої діяльності, які виникли не довільно, випадково, 

стихійно; 

• дібність створювати щось нове і в світі, і в собі, розширюючи при цьому сферу потенційного 

[1]. 

Потреба людини в саморозвитку забезпечується базовим рівнем особистісного саморозвитку 

(зона актуального розвитку), а також насиченістю життя особистості (зона найближчого розвитку) і 

виникає при зміні змістової структури індивідуальної свідомості та трансформації смислових 

утворень.  

Основними мотивами саморозвитку, як свідчать дослідження вітчизняних учених (С.І. 

Голошвець, О.М. Сахань, І.В. Середа, О.Г. Харчев, Т.В. Хілько та ін.), виступають майбутня 

професійна діяльність та особисте життя.  

Дослідники виокремлюють різні форми саморозвитку (М.Й. Боришевський, І.С. Булах, Л.О. 

Коростильова, В.Г. Маралов, В.І. Слободчіков): самовираження, самоствердження, 

самовдосконалення, самореалізація, самоактуалізація тощо.  

Психологічними умовами, що забезпечують успішність саморозвитку є: зріле «Я» особистості (що 

має такі характеристики, як автономність, самоідентичність, інтернальність), наявність усвідомленої 

мети самоздійснення як орієнтира саморозвитку та активної життєвої стратегії.  

Механізмами як функціональними засобами саморозвитку, виступають: 

а) самопізнання (самовідчуття, самосприймання, самоусвідомлення, самоспоглядання, 

самодіагностику, самоаналіз та ін.) і самотворення (самоформування, аутотренінгу, самокорекції, 

самовдосконалення) (В.О. Татенко); 

б) самоприйняття і самопрогнозування (В.Г. Маралов); 

в) рефлексія, саморегуляція та зворотний зв'язок. 

Отже, під психологічним змістом поняття саморозвитку ми розуміємо: процес свідомої, якісної 

та незворотної зміни особистістю своїх моральних якостей, інтелектуальних і соціальних здібностей 

і можливостей, своїх фізичних, психічних і духовних сил з метою «добудувати» себе до ідеального 

образу цілісної особистості. Саморозвиток передбачає здійснення самостійної, цілісної, ціннісно-

орієнтованої діяльності особистості по безперервної самозміни як збагаченню індивідуального 

досвіду і духовно-моральних сил відповідно внутрішньому образу Я і актуальним соціальним 

очікуванням. Під саморозвитком розуміється прагнення людини змінити себе і оволодіти засобами 

такої зміни; особливий процес, який йде за іншими «самопроцесами» і спирається на них.  
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Проблемне поле розвивального контексту діалогічного спілкування у вимірах соціокультурного 

простору є важливою складовою дослідницьких стратегій науковців філософсько˗культурологічного, 

соціально˗психологічного та психолого˗педагогічного спрямування (див. роботи М.М.Бахтіна, 

М.С.Кагана, С.Л.Франка; Г.М.Андреєвої, Г.О.Балла, О.О.Бодальова, С.Л.Братченка, 

О.Г.Ковальова, В.М.М’ясищева та ін.). 

Основою більшості сучасних філософсько-культурологічних досліджень феномену діалогу 

(І.І.Васильєва, П.С.Гуревич, С.О.Копилов, Т.П.Ліфінцева, В.М.Юрченко та ін.) визнана 

антропофілософська концепція М.М.Бахтіна, згідно з якою «глибини душі» людини, її буття 

(зовнішнє, і внутрішнє) розкриваються лише у напруженому спілкуванні [1]. Ідеї онтологічної 

первинності діалогічних стосунків між людьми (особистісних взаємин між «Я» та «Іншим») і 

релятивності людського існування та світосприймання є важливим компонентом онтологічно-

естетичної системи М.М.Бахтіна, у площині якої діалог розглядається як специфічна 

загальнолюдська реальність, що є не лише передумовою розвитку свідомості і самосвідомості 

людини, а також і основною формою їх реалізації [1, с.338], рушійною силою психогенезу. У діалозі 

людина конституює і розкриває себе як особистість, як суб’єкт самодетермінації, вільного 

самовизначення відносно дійсності, усвідомлюючи власну «самобутність, яка набуває свого повного 

і універсального вираження саме в процесі діалогу. Один голос нічого не завершує і нічого не 

вирішує. Два голоси – мінімум життя, мінімум  буття» [1, с.121]. Подієва змістовність діалогу 

(здійснення «події буття») зумовлює його інтерпретацію як простору духовно-смислового і морально-

етичного вимірів життя людини, що трансформують абстрактно-теоретичне, умовно-потенційне 

ставлення до життєвого дискурсу у реальні акти і практичні дії людини як відповідального суб’єкта 

буття та спів-буття.  

Особливу увагу приділяє діалогічному контексту «Я – Ти»-взаємодії М.Бубер. Визнання ідеї 

абсолютної рівності «Я» і «Ти» – суб’єкта і об’єкта – дозволяють знаному філософу  звільнитися від 

ілюзій, що стримують свободу вибору і реалізацію автентичної самості особистості. «Я» знаходить 

підтвердження у «Ти», яке засвідчує факт його само-буття і виражає духовну сутність діалогічного 

світоставлення людини. Через інтерсуб’єктивність, взаємодію двох суб’єктів «Інший» постає у 

неповторній унікальності одиничності. «Будь-яке справжнє життя є зустріч», – наголошував М.Бубер 

[2, с.132]; зустріч (а отже – діалог) «Я» і «Ти» є справжнім, сповненим смислом буттям. Діалог для 

М.Бубера є радикальним досвідом визнання самобутньої «інакшості» Іншого (як того, що «не є Я»; 

рівного суб’єкта із особистісними властивостями), а діалогічний принцип –  онтологічним, оскільки 

означує основні стосунки між людиною і буттям. Міжособистісне спілкування у даному контексті 

інтерпретується як «діалогічне життя» суб’єктів культурно-історичного простору цивілізації, що є 

умовою виникнення здатності до маніпуляцій із навколишнім світом і психологічно бажаних змін у 

контакті з Іншим.  

Змістовну характеристику ідей М.Бубера розвинули у своїх дослідженнях К.Ясперс і французькі 

літератори і філософи А.Камю, Ж.-П.Сартр, Е.Іонеско за посередництвом поняття «екзистенційна 

комунікація», у площині якої «Інший» сприймається і трактується не як об’єкт, а як самість. Філософія 

онтологічного діалогізму М.Бубера є глибоко гуманістичною; відновлення безумовної цінності 

особистості людини через спілкування (діалог) із іншими особистостями робить його учіння 

значущим для сучасного світу (П.С.Гуревич, Т.П.Ліфінцева, Г.С.Померанц; Ch.D.Axelrod, 

M.L.Diamond, L.J.Silberstein  etc ). Характеризуючи діалогіку взаємодії (із урахуванням екзистенційно-

онтологічних аспектів розуміння діалогу), Г.Я.Буш підкреслює, що діалогічна взаємодія («модальне 

діалогічне спілкування») заснована на духовній спільності, інтимному контакті і внутрішній 
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солідарності (рівності партнерів, взаємній повазі, визнанні цінності кожної особистості та 

невичерпності розвитку творчих можливостей людини). 

Теоретичні засади концепції діалогу, розроблені у працях М.М.Бахтіна і М.Бубера, 

визначають головні ознаки етики діалогу як домінанти комунікативної культури, 

розкривають інформаційний та морально-інтегративний зміст функцій діалогу у комплексі 

конструктивного способу людського спілкування.  
Важливим напрямком психологічних досліджень діалогу є когнітивний вектор аналізу 

рефлексивно-пізнавального потенціалу діадичної взаємодії (А.В.Брушлинський, Г.М.Кучинський, 

О.М.Матюшкін, В.О.Полікарпов Е.А.Тайсина та ін.). Системні дослідження проблемного мислення та 

пізнавальної активності особистості (О.М.Матюшкін) доводять, що продуктивна пізнавальна 

діяльність має діалогічну природу і структуру, а дидактично організований діалог є важливим 

механізмом розвитку пізнавальних здібностей учнів і однією із умов успішності організованого 

групового мислення. Діадичне спілкування інтерпретується О.М.Матюшкіним як безпосереднє 

джерело вищих форм духовного життя людини – потреб і мотивів, теоретичного мислення і творчих 

здібностей людини. Схожі ідеї прослідковуються і у дослідженнях Г.М.Кучинського, який означує 

зовнішній діалог як форму суб’єкт-суб’єктної взаємодії, що виражає динаміку співвіднесення точок 

зору і смислових позицій учасників спілкування; при вирішенні розумової задачі мовлення індивіда 

являє собою особливий – внутрішній – діалог, а мовленнєве спілкування у процесі спільного 

розв’язання задачі є складним діалогом, утворюваним взаємозв’язками і взаємопереходами 

зовнішнього і внутрішнього діалогів суб’єктів пізнавальної діяльності.  Принципово важливим у 

даному контексті є також висновок А.В.Брушлинського і В.О.Полікарпова щодо значного зростання 

усвідомлення проблемності задачі та підвищення рівня рефлексії учасників комунікативно-

мисленнєвої взаємодії в умовах діалогу (що є принциповим проявом недиз’юнктивності суб’єкт-

об’єктних і суб’єкт-суб’єктних стосунків учасників спільного розумового процесу).  

Особистісний контент інтерпретації феноменологічної сутності діалогу дозволяє розглядати його 

як спілкування вільних рівноправних партнерів на основі взаєморозуміння, довіри та 

співпереживання. Коректна актуалізація комунікативної компетентності партнерів по спілкуванню 

детермінує ефективність діалогічних контактів, зокрема у вимірах освіти. Яскраво виражену 

комунікативну природу має навчально-виховний процес, у контексті якого методологічного 

значення набуває постановка проблеми педагогічного спілкування як 

смислоутворювального елементу комунікації у діалогічному за своїми глибинними 

джерелами світі. Діалогічне спілкування створює передумови для обміну духовними цінностями 

(Х.Й.Лийметс) та виявлення суб’єктності та суб’єктивності особистості як носія комунікативної 

культури.  

Культура діалогічної форми спілкування, таким чином, стає необхідною умовою 

гуманізації педагогічного спілкування – багатопланового процесу організації, встановлення і 

розвитку контактів, взаєморозуміння і взаємодії між педагогом та учнями, зумовленого цілями і 

змістом їх спільної діяльності (А.Г.Волинець, Г.В.Дьяконов, С.Ю.Курганов, В.Ф.Литовський, 

С.О.Мусатов та ін.), умовою реалізації педагогічної культури в цілому. 

 Поняття «культура» традиційно інтерпретується як символічна, ціннісно-нормативна система 

експліцитних та/ або імпліцитних норм і правил, що спрямовує, регулює діяльність людей і проявляє 

себе як спосіб функціонування цінностей у контенті цілісного культурно-історичного середовища. 

Педагогічна культура є специфічним проявом суспільної культури і може бути визначена, відповідно, 

як динамічна система культурних норм, культурологічних знань, цінностей і значень, що визнається 

(приймається) членами суспільства у певному культурно-історичному хронотопі і використовується 

у процесі педагогічної комунікації. Дана дефініція дозволяє розглядати феномен педагогічної 

культури як багатовекторний, ієрархічно організований конструкт, що передбачає індивідуальний, 

інтракультурний та міжкультурний виміри реалізації особистісного і професійного досвіду у вимірах 

навчально˗виховного процесу.  

Реформування сучасної освіти у напрямку гуманізації беззаперечно потребує зміщення акцентів 

на оптимальний розвиток діалогічної культури суб’єктів навчально˗виховного процесу. Центральним 

вектором психолого˗педагогічного супроводу особистості у нових умовах епохи постмодернізму є 

вимога визнання простору для здійснення особистісної автономії і людської суб’єктності. 

Повноцінний розвиток дитини у період дорослішання (у тому числі й форматування культурологічних 

аспектів суб’єктивного досвіду) може забезпечити  лише фахівець, здатний до реалізації 

професійних компетентностей у нормативній площині педагогічної культури.  Надзвичайно тонко 

означену залежність окреслив бразильський філософ освіти Пауло Фрейр, наголошуючи, що 

сприйняття задачі становлення людини із почуттям власної гідності, людини, яка свідомо і незалежно 
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творить своє життя і світ, визначає й ті умови, при яких рішення цієї задачі є можливим; такими 

умовами є діалогічні стосунки любові до світу й до людей без домінування, віра в людей без 

наївності, смиренність і надія, повага і право на власне означення світу [4]. Розвивальний ефект 

діалогу у даному контексті визначається стосунками інтересу, віри, любові й поваги між суб’єктами 

навчально˗виховного процесу. «Ці стосунки створюють умови для вибудовування нової картини 

світу, для якої мова слів дозволяє віднайти спільний контекст для усіх думок і кожній думці – своє 

місце у спільному контексті» – підкреслює О.М.Чеснокова [3, с.78]. 

Дотримання педагогом вимог діалогічної етики у вимірах освітнього простору гарантує 

адекватність саморозкриття індивідуально˗особистісної автономії суб’єктів навчально˗виховного 

процесу, подолання безпорадності (когнітивної, вивченої, соціальної), включення та/ або посилення 

рефлексивних процесів, спонукання до творення нових когнітивних структур, подолання розриву між 

мотивацією і діяльністю (учбовою, навчально˗виховною, самоосвітньою). 

Засвоєння людиною соціокультурного та професійного досвіду, верифікація суб’єктивних 

моделей поведінки у сучасному інформаційному середовищі можливі лише на засадах активної 

діалогічної комунікації (Г.М.Андреева, Г.О.Балл, С.Л.Братченко, Г.О.Ковальов, Г.Г.Почепцов та ін.), 

яка передбачає інтенсифікацію наявних комунікативних інтенцій, переведення їх у більш 

технологічну форму (із залученням засобів мовного коду та інших семіотичних систем), що декларує 

досягнення прогнозованого результату на відміну від випадкового процесу. 
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Одними з пріоритетних складових освітніх інновацій є гуманізація, національна спрямованість та 

індивідуалізація навчально-виховного процесу. Сучасна освітня парадигма спрямована на 

виховання в учнях високосмислових цінностей, які трансформуючись у внутрішньому світі 

особистості, сприяють їхньому зростанню, формуванню самосвідомості, розвитку свідомого 

ставлення до життя, пізнання свого «Я», осягнення законів і правил, які забезпечують компетентну 

поведінку та успішну діяльність. До числа базових цінностей освітніх інновацій належить виховання 

в учнях почуття власної гідності як морального почуття, що переживається особистістю як емоційно-

ціннісне ставлення до себе та до оточуючих. Це робить його не лише провідним чинником моральної 

досконалості учня, а й проекцією всього особистісного розвитку. 

Проведений нами аналіз висловлювань школярів про те, що, на їхню думку, сприяє формуванню 

почуття власної гідності, дозволяє стверджувати, що стрижневою умовою виступає взаєморозуміння 

педагога та учня, в основі якого лежить повага до людської гідності. Повага, як особливий спосіб 

визначення й вираження цінності кожної особистості, пов’язана насамперед з одного боку, з довірою, 

заснованою на визнанні чеснот учня, його безперечній цінності, а з іншого боку – на уявленні вчителя 

про його особисті успіхи в навчанні. 
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Особливістю соціальної ситуації розвитку молодшого школяра є те, що для нього набуває 

важливого значення громадське оцінювання його вчинків, знань і особистих якостей, а також поява 

в його житті такої важливої фігури як вчитель. Саме на педагога покладено обов’язок створення умов 

з одного боку, для встановлення у класі атмосфери доброзичливості, уваги і поваги один до одного, 

а з іншого – встановлення довірлих взаємин з кожною конкретною дитиною, щоб допомогти їй 

зайняти у групі однолітків гідне місце, яке б відповідало її індивідуальним особливостям і сприяло 

особистісному зростанню.  

Визначальним для осмислення і здійснення вибору виховних впливів на особистість учня є 

розуміння педагогом, що першоосновою повноцінного особистісного буття школярика визнається 

задоволеністю ним від самого себе, що дозволяє йому збалансовувати тенденції до 

самозбереження і саморозвитку в поєднанні з прагненням до розширення свого особистого 

простору. У свою чергу це призводить до виникнення механізмів самоусвідомлення, зокрема 

усвідомлення самоцінності. Почуття власної гідності у розвинутому вигляді передбачає 

усвідомлення особистістю її власних сил, успіхів у різних видах діяльності (зокрема і в учбовій), 

моральних якостей, які утримуватимуть її від аморальних вчинків і не дозволятимуть принизливого 

ставлення до себе з боку інших. Подібне емоційно-ціннісне ставлення до себе базується на розумінні 

свого «Я» та власної ролі серед однолітків, людей тощо. 

Обираючи однією з базових цінностей освітніх інновацій – виховання в учнях почуття власної 

гідності, педагогам слід озброїтися знаннями щодо психологічної сутності цього та його ролі у 

формуванні моральної свідомості дитини. На жаль, у деяких випадках педагоги вважають, що це 

почуття призводить до формування шанолюбства та дитячого егоїзму, тому і не приділяють йому у 

своїй роботі достатньої уваги, що неминуче призводить до вагомих помилок, зокрема спричиняє  

зниження мотивації до навчання. 

Роль почуття власної гідності для особистісного зростання школярика важко переоцінити, адже 

здійснює воно поліфункціональне призначення: 

- когнітивну функцію, яка виступає як процес пізнання своєї індивідуальності;  

- оцінну, що виокремлюється як соціально-моральне ставлення до себе й інших;  

- цінніснопороджувальну функцію, яка проявляє себе як формування надцінності, що має бути 

узгоджена з доброчинністю; 

- захисну функцію, яку виконує сором як охорона гідності від «негідної поведінки»; 

- регулятивну як процес регуляції своєї психічної діяльності, своєї поведінки відповідно до потреб 

і інтересів та загальновизначених правил. 

У зв’язку з цим найважливіша площина докладання зусиль педагога – це, по-перше, вивчення і 

розкриття потенційних можливостей учнів; по-друге,  створення умов для переживання ними радості 

від успіху у навчанні та вихованні, зокрема від своєї розумової праці. А це означає, що в навчанні 

має бути індивідуалізація – і в змісті розумової праці (в характері завдань), і в часі, і в оцінних 

судженнях педагога тощо. 

Відтак, в основу формування почуття власної гідності має бути покладено: 

- Стратегію проектування, яка полягає у цілеспрямованому плануванні педагогом поетапному 

розвитку почуття власної гідності у кожного учня при врахуванні внутрішніх закономірностей розвитку 

особистості в онтогенезі. При цьому цілеспрямованість має поєднуватися з гнучкістю в доборі 

засобів і шляхів досягнення цілей, а також з готовністю уточнювати й модифікувати їх, враховуючи, 

крім іншого, індивідуальні особливості кожного учня, його прагнення і схильності, його позицію як 

суб’єкта учіння. 

- Стратегію моделювання ситуацій вільної, творчої співпраці. Суттєвою психологічною 

особливістю таких ситуацій є те, що вони забезпечують потужний детермінуючий «вплив на» 

особистість, який здійснюється реактивними, адаптивними виховними механізмами. 

- Стратегію шанування особистої гідності учня. Відповідно до якої педагог має уникати будь-яких 

дій і висловлювань, які її принижують, дотримуватись «педагогічної таємниці» (у випадках, коли 

довірена вчителю інформація при розповсюджені може завдати учневі моральної шкоди). Крім того, 

учня слід поважати не тільки за набуті ним знання, виявлені здібності, за зроблені добрі вчинки, а й 

за висловом філософа Г.С. Батіщева, - «авансом, за презумпцією», також і тоді, коли він іще нічим 

не заслужив, або навіть дає підстави для протилежного ставлення. Поважати й гідно ставитися треба 

до  сьогоднішнього учня, але вбачаючи в ньому його позитивні тенденції, можливості особистісного 

зростання і всіляко їм сприяючи. 

 - Стратегія емоційного підкріплення педагогом позитивно-ціннісного судження щодо успіхів і 

чеснот вихованця. Тепле емоційне ставлення до учня має розповсюджуватися не лише на його 

академічну успішність, а й доповнюватися повагою до гідності школяра, до його думки, до його 

інтелектуальних і морально-духовних можливостей, особливо тих, які ще не розгорнулися. 
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З огляду на це педагоги змушені переглянути традиційні настанови, переоцінити звичну систему 

цінностей, відкрити свою свідомість для інновацій, розвинути в собі педагогічну рефлексію – 

здатність подивитися на себе знеособленим поглядом, об’єктивно оцінити здобутки і прорахунки, 

визнати наявні проблеми та виявити готовність їх вирішувати, а головне – виробляти оптимістичну 

гіпотезу щодо розвитку кожного учня. 
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Останніми роками у медичній психології, психології здоров’я та клінічній медицині різко зріс 

інтерес до проблеми саногенезу - автоматичних механізмів самоорганізації людини, які 

забезпечують формування, збереження і зміцнення здоров’я. Безперечною аксіомою є те, що рівень 

розвитку цивілізації, культури і духовності суспільства оцінюється за його здатністю створювати 

умови для збереження і зміцнення здоров’я його членів. З метою досягнення психологічного здоров’я 

як найбільшої цінності слід надавати перевагу стратегії охорони здоров’я. Цьому напрямку можуть 

сприяти новітні дослідження в області психології здоров’я та, зокрема, дослідження саногенного 

потенціалу особистості. 

Проблематика психологічних аспектів саногенезу здоров’я інтенсивно розробляється на межі 

психології, медицини, екології, соціології і біології. Феномен саногенезу та саногенного потенціалу 

особистості розглядається як відносно нова парадигма в контексті психології здоров’я та 

детермінується як «здорова» риса особистості [1, c.187]. Отже, однією з найбільш важливих проблем 

сучасного гуманістичного напрямку психології  є виявлення так званих «здорових» рис особистості - 

саногенного потенціалу особистості в юнацькому віці, оскільки це період критичного розвитку 

особистості.  

Проблема формування саногенного потенціалу цікавить дослідників в галузі психології, оскільки 

за допомогою саногенетичної моделі, спеціаліст у галузі психології може оцінити специфічні, але 

значущі для життя людини та її здоров’я індивідуально-психологічні та особистісні характеристики. 

У зарубіжній психології, соціології та медицині цей напрям вивчає джерела фізичного, душевного й 

духовного здоров’я. Цей підхід набуває все більшої актуальності як наука про здоров’я, тому що 

саногенез перевертає дотепер діючий патогенетичний принцип і надає нове уявлення про 

взаємозв’язки між здоров’ям і хворобою чи хворобливим станом.  

Психологічна концепція саногенезу як парадигми оздоровлення має розглядатися у тісному 

зв’язку із поняттям саногенного потенціалу — специфічного життєвого ресурсу, який можливо 

ототожнити з ресурсами опірності, стійкістю до стресу, емоційною стійкістю, копінг-механізмами, 

механізмами психологічного захисту, позитивним мисленням, відчуттям пов’язаності, потенціалом 

позитивних змін після переживання травматичних подій [5]. Саногенний потенціал, тобто резервні й 

адаптивні можливості організму — це так звані «здорові» риси особистості, характеристики 

особистості, які заважають розвитку психічних захворювань Це набір особистісних стійких 

характеристик, які забезпечують гармонійний розвиток здорової особистості, психічне здоров’я, 

попереджують прояв відхилень та аномалій розвитку, захворювань. Саногенний потенціал — це 

характеристики, які сприяють збереженню здоров’я. Реалізується саногенний потенціал у постійному 

самовдосконаленні, у результативності, у продуктивності діяльності.  
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До саногенного потенціалу особистості входить багато складових, які можна розділити на три 

групи. До першої групи належать ті, що формуються вихованням, освітою, соціальним оточенням та 

зумовлені умовами і способом життя. До другої групи можна зарахувати особливості особистості, 

досвід, знання та уміння, які виникають у суб’єкта внаслідок спільної роботи з фахівцем: психологом, 

психотерапевтом, лікарем або педагогом. Ці якості він здобуває на сеансах психологічного 

консультування, у групах особистісного розвитку, психокорекційних групах, на тренінгах підвищення 

психологічної стійкості, підвищення комунікативної в інших формах індивідуальної та групової 

роботи. До третьої групи належать ті захисні риси, які суб’єкт розвив у собі самостійно. Сюди входять 

знання, уміння і навички, які допомагають формувати саногенне ставлення до дійсності – до 

суспільства, подій, людей та вчинків.  

До чинників, які здійснюють саногенний вплив на особистість, належать: 

1. упевненість, незалежність у взаєминах з іншими людьми, відсутність ворожості, довіра до 

інших, відкрите спілкування; 

2. почуття спільності, відчуття соціальної належності; 

3. статус у групі й соціумі, який задовольняє, стійкі міжособистісні ролі; 

4. погодженість Я-сприйманого і Я-бажаного. 

Саногенний потенціал – це психоенергетичний  потенціал особистості, який сформувався як 

похідний від  багатства її внутрішнього світу, широти соціального і  духовного просторів, накопичення 

досвіду, досягнень  власного благополуччя та прямо пропорційно впливає на її  психічне здоров’я, а 

також засоби, які дозволяють його  підтримувати. Відповідно, особистість здатна обирати 

конструктивні стратегії поведінки в ситуації впливу стресогенних чинників, безпосередньо зміцнює 

власний саногенний потенціал. 

Саногенний потенціал як інтегративна властивість особистості передбачає взаємодію з усіма 

структурними характеристиками психіки як під час, так і після дії стресогенних факторів. Так, до 

визначальних внутрішніх чинників формування і розвитку саногенного потенціалу особистості 

відносяться Я-концепція особистості, розвиненість комунікативної сфери, змістові характеристики 

структурних компонентів стресостійкості особистості. Зокрема, високий рівень стресостійкості 

передбачає врівноваженість, упевненість у собі, боротьба зі сором’язливістю, низький рівень 

особистісної тривожності, самоконтроль, самовладання; певні характеристики мотиваційної сфери 

(мотивація соціальної значимості трудової діяльності, професійної майстерності, досягнення). 

Визначальними характеристиками первинної стресостійкості вважаються швидкість переробки 

інформації, рухливість нервових процесів, надійність, витривалість, точність і продуктивність 

діяльності [3]. 

Психологічний стресор завжди складається з двох частин: ситуації, що викликає стрес і 

ставлення людини до цієї ситуації. Досить усунути будь-яку зі складових, щоб причина стресу 

пересталє діяти. Звичайно, якщо є така можливість, краще позбутися ситуації, що викликає стрес. 

Але це не завжди можливо. У таких випадках найкращим варіантом є зміна ставлення до проблеми 

[4].  

Існує три основних стратегії стрес-менеджменту: відхід від проблеми, зміна проблеми, зміна 

ставлення до проблеми. Відхід від стресогенних обставин - найшвидший і простий варіант. Стратегія 

відходу від проблеми зручна тим, що в ній немає необхідності в психологічній допомозі. Але не 

завжди є можливість уникнути стрес. Є проблеми, від яких неможливо піти (наприклад, пов'язані з 

характером, з установками, ставленням до чого-небудь). В таких випадках найбільш адекватними 

будуть стратегії зміни проблеми або зміни ставлення до проблеми.  

Існує думка, що людина реагує не на події, а на те, що вона про них думає. Реакція людини на 

будь-яку подію залежить від її думок. І стресова реакція в тому числі. Існує ряд помилок мислення, 

які можуть призводити до невиправдано сильного, надмірного стресу. До найбільш частих помилок 

відносяться: 

1) «Чорно-біле мислення». Світ бачиться в чорно-білих тонах, без кольору і півтонів. Людина 

мислить категоріями «все» або «нічого» і вважає себе повною невдахою при найменшому 

розбіжності очікувань з реальністю. 

2) Надмірні узагальнення. На підставі одиничних фактів формується глобальний (і нічим не 

підтверджений) висновок. Часто використовуються слова «ніколи, ніхто, нічого, все, все, завжди». 

3) Катастрофізація. Це своєрідне загострення на проблемі, роблячи її пріоритетною. 

Відбувається перебільшення негативної події до тих пір, поки вона не виростає в свідомості людини 

до розмірів катастрофи. Можуть використовуватися слова «кошмарний, жахливий, страшний, 

трагічний». 
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4) Суб'єктивізація. Інший варіант гіперболізації, коли людина налаштована на певні пояснення 

подій і наполегливо намагається знайти цьому підтвердження. Якщо ж відповідних фактів не 

виявляється, «підтвердження» з власних емоцій. 

5) Надмірний песимізм. «Ефект підзорної труби», при якому зменшуються хороші новини і 

перебільшуються погані. Людина звертає увагу тільки на негативні сторони життя, при цьому вперто 

ігноруючи позитивні моменти. 

6) Мрійливість і заперечення реальності. Людина сповнена барвистих, але абсолютно 

нереалістичних очікувань щодо себе, інших людей, роботи, професії, навколишнього світу. При 

цьому часто не бачить реальної проблеми або переконує себе, що проблеми не існує, хоча насправді 

вона дуже актуальна. 

7) Надмірна вимогливість. Людина пред'являє до себе, інших людей і світу в цілому неадекватні, 

завищені вимоги і прикладає неймовірні зусилля до виконання цих вимог. Часто використовуються 

слова «повинен, зобов'язаний». 

8) Засудження і ярлики. Людина займає позицію суворого судді і виносить уявний вирок собі або 

іншому. Наприклад: «я невдаха», «він погана людина».  

9) Гедоністичне мислення. Мислення, яке орієнтоване на максимальне задоволення і повне 

усунення страждань і будь-яких обмежень. Часто зустрічаються фрази: «я цього не витримаю», 

«мені це потрібно прямо зараз», «це занадто важко». 

10) В'язке мислення. Людина знову і знову повертається до однієї і тієї ж думки, поки вона не 

заповнює собою весь простір свідомості. При цьому кожна наступна спроба вирішити проблему все 

менш успішна [6]. 

Перераховані помилки мислення час від часу зустрічаються у кожної людини. Їх виявлення та 

корекція є важливою складовою стрес-менеджменту,як компонента саногенного потенціалу 

особистості. Аналіз праць Б.Г. Ананьєва, А.А. Леонтьева, В.Н. Мясищева, присвячених проблемі 

збереження психологічного здоров’я та стресу, засвідчив, що детермінантами стресостійкості є 

об’єктивні і суб’єктивні обставини, а саме:  

1) характеристики екстремальної обстановки та індивідуально-психологічні характеристики; 

2) природжені особливості організмуранній дитячий досвід; 

3) особистісні властивості; 

4) фактори соціального оточення; 

5) когнітивні фактори [4].  

В.А. Петровський наголошує, що високий рівень стресостійкості передбачає врівноваженість, 

упевненість у собі, відкидання сором’язливості, низький рівень особистісної тривожності, вольовий 

самоконтроль, самовладання; певні характеристики мотиваційної сфери (мотивація соціальної 

значимості праці, професійної майстерності, досягнення), готовність до діяльності. Визначальними 

характеристиками первинної стресостійкості є швидкість переробки інформації, лабільність 

нервових процесів, надійність, витривалість, точність і продуктивність діяльності [2].  

Емпіричне дослідження психологічних чинників стресостійкості особистості проводилось 

середстудентів1-2 курсів спеціальності «Психологія» Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. Вибірку складає n=50 осіб віком 17-19 років. Для 

визначення особливостей прояву стресостійкості у юнаків нами було використано Бостонський тест 

на стресостійкість «Аналіз стилю життя».  

 
Рис. 1 Рівень стресостійкості особистості майбутнього психолога [складено автором] 
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У більшості респондентв спостерігається середній рівень стресостійкості. Який за шкалою 

методики вважається нормальним (11-30 балів) – 70% учасників. Це рівень стресостійкості сучасної 

людини, з помірним напруженням, яка веде активний образ життя. У 14% спостерігається високий 

рівень стресостійкості, який вказує на те, що такій людині стрес ні почому. Замислитись про свій 

образ життя і передивитись ставлення до справ необхідно 16 % учасників, у гіршому випадку є 

велика вірогідність нервового зриву і розвитку психосоматичних захворювань. Наявність 

кореляційного зв’язку зі знаком «-» між шкалами «Стресостійкість» і «Толерантність до 

невизначеності» (r= -0,461; p =0,01) і той факт що шкала «Стресостійкості» має зворотній характер 

(чим нижче бал тим більше прояв якості), надає нам можливість підтвердити припущення про те, що 

у осіб яким притаманна стресостійкість спостерігається високий рівень толерантності до 

невизначеності на рівні p =0,01. Провівши емпіричний аналіз чинників стресостійкості особистості 

юнаків, як компоненту їх саногенного потенціалу ми можемо визначити основні результати за 

показниками. За всією вибіркою, в цілому, можна зазначити що всі показники учасників дослідження 

знаходяться у межах норми. У більшості студентів спостерігається середній рівень стресостійкості. 

Який за шкалою методики вважається нормальним (11-30 балів) – 70% учасників. Низький рівень 

стресостійкості спостерігається у 16% від вибірки (n=50).  Аналізуючи прояв стресостійкості в 

залежності від віку ми спостерігаємо середній рівень стресостійкості у 80% студентів І курсу, у 5 % 

спостерігається низький рівень стресостійкості. У студентів ІІкурсу спостерігається середній рівень 

стресостійкості у 63%; низький рівень у 21% учасників і високий рівень у 16%.  

Отже, саногенний потенціал особистості має багаторівневу детермінацію і зумовлена як 

характеристиками навколишнього середовища, так і особистісними характеристиками людини.  
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В технологічно розвинутому суспільстві ігнорується і нівелюється роль емоцій у регуляції 

діяльності особистості, що призводить до втрати вміння їх конструктивного переживання і 

порушенню психічного і соматичного здоров’я.  

За М.В. Гринцив, емоції є засобом відображення відношення особистості до значимих об’єктів 

оточуючого світу. Це суб’єктивна форма існування потреб: емоції сигналізують особистості про 
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потреби і спонукають до спрямовування діяльності. Емоції відображають відношення суб’єкта до 

світу і до самого себе, інформують про задоволення чи незадоволення потреб, а також про 

можливість її задоволення чи незадоволення у майбутньому [1]. 

Отже, емоції відіграють значну роль у житті особистості і виконують ряд функцій: оцінюючу, 

спонукальну, регулюючу, активуючу, експресивну. Вочевидь, задоволеність потреб буде виражатись 

у формі позитивних емоцій, і незадоволення відповідно навпаки. У зв’язку з цим актуальним є 

питання аналізу можливих шляхів конструктивного аналізу та проживання емоцій, що сигналізують 

про незадоволення потреб особистості, тобто про їх регуляцію. 

Регуляція емоцій, за В.В. Зарицькою – це усвідомлення особистістю власних емоційних 

переживань, біологічно і соціально цілеспрямоване їх використання для досягнення мети і 

задоволення потреб. Регуляція емоцій передбачає використовування знань про власні емоції для 

вирішення проблем, про які вони сигналізують. Важливим є те, що регуляція емоцій передбачає 

максимально можливий зовнішній прояв, розрядку емоційних станів конструктивними засобами, які 

не порушують інтереси, права і свободи інших людей. Використання енергії емоційних переживань 

для організації конструктивної цілеспрямованої поведінки називається копінгом. Здатність 

особистості долати негативні емоціогенні ситуації призводить до збереження емоційної рівноваги [2]. 

Є.А. Чудіна розглядає два типи копінга: а) копінг, спрямований на зміну зовнішнього світу, або 

копінг, орієнтований на проблему (інтерпсихічні форми копінгу). Найбільш оптимальний, оскільки 

активні дії знижують дію стресорів на особистість; б) копінг, спрямований на зміну внутрішнього світу 

(інтрапсихічні форми копінгу). Змінює відношення до проблеми і є дієвим, якщо проблема фактично 

є невирішальною, тобто не підлягає контролю і трансформації зі сторони суб’єкта [4].  

У зв’язку з розглянутими стратегіями подолання негативних емоційних переживань, доцільно 

зупинитись саме на аналізі засобів регуляції емоційної сфери особистості. 

Ю.В. Саєнко пропонує наступну класифікацію засобів регуляції емоцій: 

1. Емоційне відреагування. Емоція усвідомлюється і задовольняється в діяльності, спрямованій 

на вирішення проблеми, або у непрямих видах активності, після яких суб’єкт переходить до 

вирішення проблем. Емоція розряджується фізично або вербально. Емоційне від реагування 

послаблює інтенсивність негативний емоцій і може відбуватись в одній із двох форм: а) пряме 

розрядження емоційного переживання відбувається під час вирішення проблеми; б) емоційне 

відреагування відбувається непрямими засобами, після чого виконується діяльність і проблема 

вирішується.  

У будь-якому випадку проблема, що породила емоцію, вирішується. Засобами емоційної 

регуляції виступають вербалізація почуттів, усвідомлення емоцій, музикотерапія, плач і т.д. 

2. Емоційна трансформація. Небажана емоція змінюється на бажану, змінюється відношення до 

проблеми – емоціогенного об’єкту, але сама проблема не вирішується, потреба залишається 

незадоволеною і розрядження емоційної напруги не відбувається. Емоційна трансформація 

відбувається в ситуаціях, коли вирішення проблеми від суб’єкта не залежить. Засобами емоційної 

регуляції у даному випадку можуть виступати когнітивні техніки. 

3. Емоційне заглушення. Емоція не відредагується, а витісняється із свідомості у несвідоме. 

Проблема не вирішується, пригнічені емоції акумулюються, що погрожує деструктивним формам 

розрядження, спрямованих або на себе (психосоматичні захворювання, аддукції), або на інших 

людей (агресивні афекти). Частково енергія, мобілізована первинною емоцією, може знайти вихід у 

непрямій фізичній активності – спорт, фізична праця, при цьому емоція, породжена проблемою, не 

усвідомлюється, і проблема об’єктивно залишається невирішеною, а потреба – незадоволеною. 

Емоційне заглушення використовується частіше, коли суб’єкт має змогу вирішити проблему, але 

відмовляється від цього, ніж коли проблема об’єктивно невирішувана. Техніки емоційного 

приглушення відволікають від вирішення проблеми, перемикають свідомість на іншу активність. До 

таких методів відносять релаксацію, медитацію, аутотренінг, використання психоактивних 

препаратів, використання захисних механізмів і т.д. Однак, у користь емоційного приглушення існує 

і позитивний аргумент: цей засіб регуляції емоцій дозволяє покращити самопочуття і підвищити 

адаптивний потенціал, що є необхідним для наступної зміни установок і вирішення проблем. 

Зупинимось на технічних прийомах, що можуть бути використані для перелічених засобів 

регуляції емоцій: 

1. Емоційне відреагування: прослуховування музики; плач (з встановленим лімітом часу); 

усвідомлення і переживання емоцій (усвідомлення тілесних відчуттів, завершення незакінчених 

справ, використання нудьги для усвідомлення власних потреб, проведення моніторингу емоцій 

(дисбаланс емоцій, повторюваність, адекватність, інтенсивність і т.д.), вербалізація емоцій 

(використання психологічних прийомів, що полегшують вербалізацію емоцій і почуттів). 
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2. Емоційна трансформація: пояснення собі ситуації, що склалася, виходячи з того, що 

партнери мали найкращі наміри; розгляд негативної події з позитивної точки зору, знаходження 

переваг та вигоди із ситуації; розробка альтернативної стратегії досягнення мети на випадок невдачі; 

гумор – висміювання емоціогенної події, знаходження її абсурдності. 

3. Емоційне приглушення: регуляція за рахунок іншої емоції, уваги, мислення; відволікання; 

переключення уваги; моторна регуляція; релаксація; захисні механізми [3]. 

Отже, розглянуті засоби емоційної регуляції дозволяють особистості відновити внутрішній 

баланс. Однак, ми бачимо, що використання емоційного відреагування буде продуктивнішим за 

емоційне приглушення. Не зважаючи на різну інтенсивність користі для кожної конкретної 

особистості, дані засоби дозволяють розширити уявлення про можливості взаємодії з власними 

емоціями і дозволяють більш продуктивно взаємодіяти з собою та навколишнім світом. 
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В час, коли Україна переживає неспокійний період, нервово-емоційна система людини 

знаходиться в постійному напруженні, необхідність контролювати свій емоційний стан та відчувати 

настрій оточуючих актуальна як ніколи. Якщо педагог вміє розбиратися у своїх емоційних 

переживаннях та управляти ними, йому значно легше розв’язувати життєві проблеми, міжособистісні 

конфлікти, спілкуватися з дітьми і дорослими. Розвиток емоційного інтелекту – одна з очевидних 

потреб працівників освіти нашого сьогодення. 

Звернення до дослідження психологічної культури обумовлено тим, що дане поняття займає 

провідну позицію в структурі особистості та діяльності професіонала. Його вивчення є не тільки 

науково, а й соціально значущим. Педагог повинен бути не тільки професійно, але і в першу чергу 

особистісно готовим до самореалізації в педагогічній діяльності в сучасних умовах, коли воєнні дії та 

проведення Антитерористичної операції на сході України  послугували причиною появлення цілого 

шару населення - вимушених переселенців. Стрес, пов’язаний із позбавленням домівки, відсутністю 

стабільності та звичного стану речей, втратою годувальників, друзів, родичів, батьків, позбавлення 

їхньої турботи і любові, негативно впливає на особистість цих людей і особливо гостро відбивається 

на дітях. Скрутне становище, в якому опиняються діти, призводить до відчуття дискомфорту, 

зниження активності та самооцінки, підвищення тривожності, агресивності, виникнення негативного 

ставлення до інших. Для роботи з такими проблемами дітей – переселенців педагогам не вистачає 
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психологічних знань, глибокого розуміння психологічних умов і сенсу педагогічної діяльності, 

психологічної готовності до неї як глибоко специфічної, що вимагає особливого ставлення, 

особливих знань і власного особистісного зростання. 

В нашому дослідженні ми розглядатиме Емоційний інтелект як одну зі складових психологічної 

культури педагога.  

Емоційний інтелект став предметом психологічного дослідження завдяки працям зарубіжних 

дослідників Г. Гарднера, Д. Гоулмана, Д. Карузо, Дж. Майєра, П. Саловея та інших. Вчені 

наголошують на необхідності і доцільності розвитку емоційного інтелекту, який визнано фактором 

забезпечення успішного особистісного та професійного зростання. 

Аналіз наукових джерел свідчить про те, що проблема емоційного інтелекту (IQ) почала 

привертати увагу дослідників у 90-х роках ХХ століття завдяки працям американських психологів Дж. 

Майєра і П. Саловея, які вперше вжили термін «емоційний інтелект» та розпочали дослідницьку 

діяльність щодо його вивчення.  

Відповідно до опису, запропонованому Дж.Майєрсом і П.Саловеєм, виділяють чотири складові 

емоційного інтелекту: 

1. Точність оцінки та вираження емоцій. Важливо розуміти свої емоції та емоції інших 

людей, пов’язані як з внутрішніми, так і з зовнішніми подіями. Це здатність визначати емоції по 

думках, фізичного стану, зовнішнього вигляду, поведінки. Це здатність точно визначати емоції і 

пов’язані з ними потреби. 

2. Використання емоцій в розумовій діяльності. Те, як і про що ми думаємо, залежить 

від того, як ми себе почуваємо. Емоції впливають на розумовий процес і готують нас до певних дій. 

Ця здатність допомагає зрозуміти, як використовувати емоції і думати більш ефективно. Керуючи 

своїми емоціями, людина може дивитися на світ під різними кутами і вирішувати проблеми більш 

ефективно. 

3. Розуміння емоцій. Це означає, що людина вміє визначити джерело емоції, 

класифікувати їх, розпізнавати зв’язок між емоціями і словами, інтерпретувати значення емоцій, 

розуміти складні почуття, переходи між емоціями і подальший розвиток емоцій. 

4. Управління емоціями. Як говорилося вище, емоції впливають на мислення, тому їх 

потрібно враховувати при вирішенні завдань, прийняття рішень і виборі своєї поведінки. Вміння 

керувати своїми і чужими емоціями дозволяє використовувати інформацію, яку дають емоції, 

викликати емоції або усуватися від них. 

Емоційний інтелект, на думку цих учених, є сукупністю когнітивних здібностей до ідентифікації, 

розуміння та управління емоціями [7]. 

Передумовою виникнення концепції емоційного інтелекту вважають роботи американського 

психолога Г. Гарднера, який висунув думку про множинність форм прояву інтелекту [5]. Однак, як 

відомо, зростанню інтересу до феномена емоційного інтелекту та його ролі в життєдіяльності людини 

сприяла праця американського психолога Д. Гоулмана «Emotional Intelligence», яка вийшла в США в 

1995 році і стала бестселером. Д. Гоулман висловив думку про те, що загальний інтелект, який 

досліджується вже впродовж тривалого часу і вимірюється за допомогою відомих тестів на 

визначення коефіцієнта IQ, тільки на 20% зумовлює успіх у житті людини, тоді як 80% припадає на 

долю інших факторів, котрі забезпечують успіх. Серед них значне місце належить емоційному 

інтелекту, який, на його думку, сприяє особистісному зростанню, ефективності професійної 

діяльності та кар’єрі людини [6]. 

 У наш час на пострадянському просторі проблема емоційного інтелекту активно обговорюється 

і висвітлюється в працях таких вчених: І. Андрєєвої, О. Власової, С. Дерев’янко, Г. Гарскової, Н. 

Ковриги, Д. Люсіна, М. Манойлової, Е. Носенко та інших. 

Комбінуючи та доповнюючи визначення IQ Костюк А.В. доходить висновку, що емоційний 

інтелект – це інтегративна особистісна властивість, яка зумовлюється динамічною єдністю афекту 

та інтелекту через взаємодію емоційних, когнітивних, конативних і мотиваційних особливостей і 

спрямована на розуміння власних емоцій та емоційних переживань інших, забезпечує управління 

емоційним станом, підпорядкування емоцій розуму, сприяє самопізнанню і самореалізації через 

збагачення емоційного і соціального досвіду [4]. 

Згідно з концепцією Г. Гарднера [5], у структурі емоційного інтелекту необхідно розглядати 

внутрішньо особистісний (спрямований на власні емоції) та міжособистісний  (спрямований на емоції 

інших людей)  компоненти. 

 Перший характеризується такими складовими, як 

• самосвідомість,   

• рефлексія,  

• самооцінка,  
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• самоконтроль,   

• мотивація досягнень.  

Другий компонент включає  

• емпатію,  

• толерантність,  

• комунікабельність,  

• конгруентність,  

• діалогічність. 

 

Слід зазначити, що теоретичні підходи до розуміння структури емоційного інтелекту також значно 

різняться серед авторів.   

Біологічні передумови емоційного інтелекту:  

– Рівень ЕІ – чим вище рівень емоційного інтелекту в батьків і сімейний дохід, тим вище показники 

емоційного інтелекту в їх дітей. Відповідно до теорії Д. Гоулмана кар’єрні і матеріальні успіхи є 

наслідком високого емоційного інтелекту.  

– Правопівкульний тип мислення – як відомо, права півкуля відповідає за творчість, уяву, за 

цілісне сприйняття (сприйняття образів) й інтуїцію (на противагу функціям і компетенціям лівої 

півкулі). Було доведено, що люди з розвиненою правою півкулею краще розпізнають емоції 

оточуючих за мовною інтонацією, оскільки правопівкульний тип мислення пов’язаний з 

невербальним інтелектом. Таким чином,  домінування в особистості правої півкулі над лівою 

виступає як певна передумова  підвищеної емоційної сприйнятливості, що характеризує успішність 

адаптації емоційного стану індивідуума до зовнішніх умов. 

– Властивості темпераменту – розумова активність екстравертів більш спрямована на зовнішній 

світ, ніж на самих себе, а це означає, що вони найбільш здатні до формування адекватної відповіді 

на дії та почуття інших людей [2]. 

В нашому досліджені для діагностики рівня розвитку емоційного інтелекту  ми використовували 

методику Н. Хола [3].  Всього нами було протестоване 48 педагогів  дошкільних навчальних закладів 

Дніпровського району міста Києва. 

 Методика призначена для виявлення здібності особистості розуміти відносини, що 

репрезентується в емоціях, і керувати своєю емоційною сферою на основі прийняття рішень. Вона 

складається з 30 тверджень. На кожне висловлювання існує 6 варіантів відповідей, які оцінюються 

за бальною системою.  Методика містить п'ять шкал: 

• шкала 1 - "Емоційна обізнаність"; 

•шкала 2 - "Управління своїми емоціями" (емоційна відхідливість, емоційна нерігідность); 

• шкала 3 - "Самомотивація" (довільне керування своїми емоціями); 

• шкала 4 - "Емпатія"; 

•шкала 5 - "Розпізнавання емоцій інших людей" (вміння впливати на емоційний стан інших). 

В методиці наведені висловлювання, які так чи інакше відображають різні сторони життя. 

Праворуч від кожного твердження потрібно написати цифру, виходячи зі ступеня згоди з ним: 

повністю не згоден (-3 бали); в основному не згоден (-2 бали); почасти не згоден (-1 бал); частково 

згоден (+1 бал); в основному згоден (+2 бали); повністю згоден (+3 бали). 

Рівні парціального емоційного інтелекту у відповідності зі знаком результатів: 14 і більше - 

високий; 8-13 - середній; 7 і менш - низький. 

Інтегративний рівень емоційного інтелекту з урахуванням домінуючого знаку визначається за 

такими кількісними показниками: 70 і більше - високий; 40-69 - середній; 39 і менше - низький. 

Таблиця  

Показники рівня розвитку емоційного інтелекту педагогів, % 

13% Високий 

56% Середній 

25% Низький 

6% Дуже низький 
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Діаграма  

 

     

 

    

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

         

         
 

За допомогою даної методики було визначено загальний рівень емоційного інтелекту педагогів. 

13% випробовуваних показали високий рівень. Ці педагогі здатні залишатися відкритими для 

почуттів, як для приємних, так само  і неприємних; здатні управляти своїми і чужими емоціями; здатні 

інтерпретувати значення зміни емоцій; використовувати емоції для спрямування уваги на пріоритетні 

для мислення речі, на важливу інформацію; здатні точно виражати емоції і потреби, що з ними 

пов'язані. 

Як видно з діаграми для 56% педагогів характерний середній рівень емоційного інтелекту. 

Отримані дані свідчать про те, що випробовувані в цілому добре розуміють себе і інших в емоційному 

плані, відчувають психологічне благополуччя, позитивно ставляться до себе, успішно керують 

своїми емоціями з допомогою певних вольових зусиль. 

Але 20% педагогічних працівників відповідно до методики мають низький рівень розвитку 

емоційного інтелекту. Отриманий результат характеризує випробовуваних як індивідів, схильних 

надавати занадто велике значення  власної емоційної сфері, своїм почуттям, переживанням і 

несхильних аналізувати їх.  

Ще гірші результати – дуже низький емоційний інтелект мають 3 педагогів, що складає 6%. Вони 

зазнають труднощів в розумінні емоцій і почуттів інших людей і розрізненні емоційних станів, не 

можуть адекватно на них реагувати, а тим більше впливати на емоційні стани інших. 

Все це свідчить про те, що у випробовуваних є потенціал для розвитку свого емоційного 

інтелекту. Його розвитку сприятимуть тренінгові заняття, спрямовані на розвиток здатності до 

розуміння власних емоцій і емоцій інших людей, навичок практичного самопізнання, управління 

емоційною поведінкою. Використання дискусійних методів роботи і вправ, спрямованих на зняття 

напруженості, встановлення позитивного емоційного контакту з членами колективу, розвиток 

конкретних навичок і здібностей також сприятиме розвитку пізнавальної  активності і емоційного 

інтелекту педагогів. 
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Сучасність вимагає нестандартного бачення проблеми, пошуку нешаблонних рішень, кількох 

варіантів розв’язання запропонованої задачі, розглядання відомого з нових позицій. Така творча 

діяльність забезпечується специфічними здібностями, які називають креативністю.  

Креативність відображає схильність людини до створення нового, оригінального продукту в 

різних сферах своєї діяльності. Креативність розглядається психологами як інтегративна властивість 

особистості, пов’язана з такими її рисами, як винахідливістю, кмітливістю, незалежністю, 

ініціативністю й ін. 

Креативна особистість – це результат усього способу життя дитини, результат спілкування та 

спільної діяльності з дорослими, результат її власної активності в різних видах творчої діяльності 

ігровій, конструкторській, образотворчій, мовленнєвій тощо).  

Пізнавальна, дослідницька активність дошкільника, що є могутнім розвивальним механізмом 

творчості, є важливою ознакою дитячої креативності. Саме практичний досвід дослідження розвиває 

цю здібність. Предметна дія, що базується на пошуковій активності й спрямована на вивчення 

об’єкта чи розв’язування проблемної ситуації, поступово стає самостійною, трансформується у 

дослідницьку, експериментальну діяльність (О.В. Запорожець, Н.С. Лейтес, О.М. Леонтьєв, О.М. 

Матюшкін, В.Т. Кудрявцев, А.І. Савенков та ін.).  

Важливою особливістю дитячого експериментування є те, що ідея, гіпотеза дитини весь час 

коригується аналізом практичної ситуації. В процесі практичних дій (цілеспрямованого 

маніпулювання) та співвіднесення їх із задумами дитина й знаходить принцип розв’язування. Під час 

цього особливого виду діяльності дитина виявляє все складніші приховані зв’язки і відношення між 

предметами і явищами навколишньої дійсності, що дозволяє їй включати знайдені способи в різні, 

інколи найнеочікуваніші комбінації та отримувати оригінальні конструктивні рішення. Нові ж знання 

сприяють постановці нових цілей для здійснення складніших перетворень, що в кінцевому випадку 

призводить до відкриття (Дж.  Брунер, Г.І. Мінська).  

Досліджуючи конструкторську творчість дошкільників, Є.О. Фльоріна (2009) відмітила, що пошуки 

дитини, яка працює з глиною, дозволяють їй пробувати, переробляти і знову виготовляти ті чи інші 

деталі предмета. Цей процес пошуку потрібного рішення був названий «експериментуванням» (Є.О. 

Фльоріна, 2009). 

Аналіз характерних особливостей дослідницької діяльності дітей дозволив вченим назвати 

різноманітні види експериментування, що стимулюють творчу діяльність, зокрема: пізнавальне, 

продуктивне, прогностичне, комбінаторне, соціальне, утилітарне та безкорисливе. Найбільш 

поширеними є безкорисливе експериментування, що спрямоване на з’ясування властивостей 

предметів, їх зв’язків, відношень та практичне, яке передбачає пошук шляхів розв’язування задач. 

В результаті дослідження М.М. Поддьяков (2001) вводить поняття «комбінаторного 

експериментування», розуміючи під ним побудову комплексних, комбінаторних впливів на об’єкт з 

метою виявлення його системотворчих зв’язків на основі аналізу інформації про взаємодію факторів. 

Комбінаторне експериментування зорінтоване на розвиток прагнення дітей до творчого 

перетворення предметного світу, передбачає залучення дітей до пертворення предметів. Діти 

виступають у ролі дослідників, винахідників, в результаті чого зявляється потреба у мисленнєвій 

діяльності, творчості, самовираженні (О.В. Дибіна, 2005). 

Сучасні психологічні дослідження свідчать про те, що дитяче експериментування – це 

надзвичайно важливий напрямок креативного розвитку дітей. Воно служить однією з передумов 
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становлення у дітей винахідливості та кмітливості. Дитина, що має досвід експериментування, не 

обмежується одним-єдиним розв’язком, а пропонує різноманітні варіанти (А.І. Савенков, 2004). Тому 

у навчальному процесі важливо зберегти, підтримати, розвинути схильність дітей до 

експериментування, що є запорукою розвитку творчих здібностей. 
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Останнім часом в англо-американській [2; 5; 6] підкреслюється невідповідність теоретичних 

моделей підліткової кризи результатам емпіричних досліджень, невизначеність в 

експериментальному підтвердженні її як явища тощо. Виходячи з окреслених проблем, мета 

емпіричного дослідження полягала у визначенні предикторів нормативної кризи розвитку у 

підлітково-юнацькому віці. 

Ми виходили з того, що в регресії повинні бути представлені три групи незалежних змінних 

(потенційних предикторів кризи): зовнішні детермінанти (сімейне оточення, стилі виховання в сім'ї, 

відомості про ранні етапи соціалізації, біографічний досвід; внутрішні детермінанти (індивідуально-

типологічні, характерологічні, особистісно-суб'єктні властивості, особливості Я-концепції); характер 

функціонування (диспозиції поведінки, особливості соціально-психологічної адаптації і поведінки в 

соціумі). 

Статистична обробка даних здійснювалася з використанням множинного лінійного 

регресійного аналізу (МРА) [1]. Інструментом отримання прогнозів щодо характеру розвитку, засобом 

його вираження є предиктори (від англ. predict – «прогнозувати, передбачати») – незалежні змінні, 

зміни яких призводять до змін інших залежних змінних – відгуків [4].  

Використовувалися методики: «16-факторний особистісний опитувальник» Р. Кеттелла, 

«Біографічний опитувальник» (BIV), Тест «Смисложиттєві орієнтації» Д.О. Леонтьєва (СЖО), 

опитувальник РОІ (в адаптації Н.Ф. Каліної), авторський тест-опитувальник «Psychosocial 

Development of Adolescents» (PDA) [5], модифікований варіант опитувальника «Особистісний 

диференціал» (ОСА). Залежною змінною виступав загальний показник опитувальника «Криза 

отроцтва», який містить перелік поведінкових характеристик, які відповідають класичним уявленням 

про підліткову кризу (Ш. Бюлер, Л. Виготський, Ст. Холл, Е. Шпрангер) [4]. 

У дослідженні брали участь 55 учнів у віці 12-15 років. Регресійне рівняння моделі (таблиця 1) з 

множинним коефіцієнтом кореляції 0,694 і коефіцієнтом детермінації 0,493 виявилося статистично 

достовірним і досить інформативним у поясненні детермінації кризи в розвитку особистості. Ця 

регресійна модель пояснює 49% дисперсії залежної змінної і є значущою за критерієм Фішера F (13, 

22, p=0,001). У складі даної моделі найбільш вагомими предикторами вікової кризи виявилися 

індивідуально-типологічні властивості (показники тесту 16 PF і ОСA), особливості соціального 

середовища, виховання в сім'ї (шкали «Біографічного опитувальника» PSYKON і ERZIEN) і 

психосоціального розвитку (шкали опитувальника «PDA»).  

Підліток, який переживає кризу психосоціального розвитку має наступні характеристики: 

слабкість Я, емоційна нестабільність, нестійкість інтересів, низька фрустраційна толерантність, 

схильність ухилятися від роботи, дратівливість, неврівноваженість, стомлюваність (фактор С (–) 

«емоційна нестійкість») (В = –0,250) (тут і далі в дужках наводиться величина бета – 

стандартизованих коефіцієнтів регресії), екстравертованість, активність (А+) (В =0,345), невротичні 

симптоми, схильність до соматичних порушень, низька стійкість до стресових навантажень, психічна 

лабільність (PSYKON+) (В = 0,222). 

Модель структури предикторів показала, що криза пов’язана з регуляторними (вольовими) 

характерологічними властивостями, що доводить висока вага факторів Q3 (–) «Нестача 
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самоконтролю» (В = –0,0382) і G (–) «Безпринципність» (В = –0,699) тесту 16 PF, а також негативне 

«ставлення до справи» (В = –0,766) тесту ОСA. Предиктор негативне «ставлення до справи» тесту 

ОСA має найбільшу вагу (оцінка себе як недисциплінованого, безвідповідального, неорганізованого, 

ледачого). Підліток, який має ознаки вікової кризи, погано піддається контролю, неуважний, 

недисциплінований, для нього характерна внутрішня конфліктність уявлень про себе, недотримання 

правил, невимушеність у поведінці, низький самоконтроль, фрустрованість (зворотні значення за 

фактором Q3). Висока вага фактора G (–) (16 PF) у регресійному рівнянні показує, що предикторами 

кризи є низьке «супер-его», залежність від емоцій, незгода з загальноприйнятими моральними 

нормами, недбалість, безвідповідальність, неорганізованість, легковажність, мінливість.  

Вага предикторів, пов'язаних з зазначеними емоційно-вольовими характеристиками, пояснює 

майже половину дисперсії кризи. Отже, підліток в період кризи переживає труднощі відповідності 

об'єктивним вимогам до організації навчальної діяльності, оскільки не хоче (зниження значення 

навчальній діяльності і її мотивації) і не може (проблеми низької саморегуляції і низької 

відповідальності). Наслідком цієї фрустрації є сприйняття себе як залежного від зовнішніх обставин 

і оцінок, схильність розраховувати на інших, низька здатність контролювати ситуацію, що чітко 

зафіксовано в прогнозній моделі як орієнтація на зовнішні мотиватори поведінки (престиж, статус, 

гроші) (предиктор «Матеріальні цінності») (В = 0,14) і екстернальний локус контролю – Я (В = –0,228). 

Таблиця 1 

Предиктори кризи психосоціального розвитку у підлітковому віці 

Предиктори 

(назви шкал і методик) 

β Beta t p< Статистики 

моделі 

C (16 PF) -2,059 -0,250 -2,798 0,011 R = 0,694 

R² =0,493 

(43%) 

F (13, 22)   

p = 0,001 

G (16 PF) 5,073 -0,699 5,376 0,000 

Q3 (16 PF) -2,408 -0,382 -3,132 0,004 

ERZIEN (BIV) -2,030 -0,347 -2,995 0,007 

PSYKON (BIV) 1,838 0,222 2,015 0,051 

Соціабельність  (PDA)  -4,456 -0,643 -6,182 0,000 

Матеріальні цінності (PDA) 0,566 0,14 1,091 0,05 

Гнучкість у спілкуванні 

(САМОАЛ) 
-1,998 -0,446 -5,257 0,000 

Активність (ОСА) 0,697 0,345 5,213 0,000 

Ставлення до справи (ОСА) -0,650 -0,766 -5,053 0,000 

Локус контролю – Я (СЖО)  -0,491 -0,228 -3,829 0,000 

Автономність (PDA) 0,466 0,101 1,023 0,05 

Примітка. Тут і надалі: R – значення коефіцієнта множинної кореляції; R2 – значення коефіцієнта 

детермінації (у дужках відсоток поясненої дисперсії кризи); F – критерій Фішера (міра значущості 

регресії, відношення факторної дисперсії до залишкової); p – рівень значущості;. β – 

стандартизований коефіцієнт регрессії; B – значення коефіцієнта детермінації (регресії факторної 

ознаки – предиктора); t – критерій Стьюдента. 

 

Екстернальний локус контролю у дисперсії кризи свідчить про важливу тенденцію – появу 

фаталістичної установки, невіру в свої сили контролювати події власного життя і бути джерелом 

активності. Є, таким чином, підстави вважати, що ризики підліткової кризи полягають у високій 

ймовірності зародження екстернального локусу контролю (зовнішньої каузальної орієнтації). Процес 

його появи обумовлює сукупність факторів, насамперед, неможливість підлітка відповідати новим 

очікуванням і вимогам, які пред'являють йому навчальна діяльність, дорослі і життя в цілому.  

Сукупність описаних предикторів (насамперед факторів Q3 і G) обумовлює негативне ставлення 

підлітка не тільки до справі, але і до людей. Його поведінка регулюється переважно особистими, 

сьогоденними бажаннями і потребами, свої можливості оцінюються некритично, він має певні амбіції 

(претензії) і досить вільно ставиться до обов'язків і моральних норм, виявляє незгоду із 

загальноприйнятими поглядами і стандартами. Це підтверджує велика вага шкали «Соціабельність» 

(PDA) (В = –0,643), яка свідчить про виражений індивідуалізм, нехтування думкою навколишніх, 

низьку афілятивність, схильність до заперечення норм. Шкала «Автономність» (PDA) (В = –0,101) 

виступає як прагнення контролювати оточення, самоствердитися за рахунок інших, проявити своє 

«Я» будь-яким можливим способом.  

Підліткова криза тісно пов'язана з труднощами соціальної адаптації та проблемами в соціальній 

взаємодії (високий внесок у детермінацію кризи шкали «Гнучкість у спілкуванні» (РОІ) (В = –0,446). 

Цей предиктор свідчить про наявність проблем в адекватному самовираженні, у спілкуванні, про 
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низьку здатність до автентичної взаємодії з оточуючими, схильність до фальші або маніпуляцій, 

невпевненість у своїй привабливості для інших. 

Вагомим предиктором кризи виявилася сімейна ситуація, зокрема, фактор ERZIEN (+) «Виховний 

вплив батьків» (негативний характер взаємодії між підлітком і батьками, неврозогенний стиль 

виховання тощо) (В = –0,347). Останній посилює труднощі соціальної адаптації підлітків. Зазначимо, 

що шкали PSYKON і ERZIEN входять в синдром «Актуальна напруга в професійній (навчальної) та 

особистісній сферах», тобто підлітки з відповідними індивідуально-типологічними та особистісними 

властивостями не можуть подолати напругу актуальних зовнішніх обставин. 

З отриманої моделі структури предикторів можна зробити висновок, що для прогнозу появи 

підліткової кризи найбільш інформативним для дорослих (вчителів, батьків, вихователів) у 

передкризовий період (11-12 років) можуть бути наступні показники: негативне ставлення дитини до 

навчальної діяльності, обов'язків і моральних норм, безвідповідальність, низький самоконтроль, 

егоїзм, орієнтація на себе, проблеми в спілкуванні з однолітками, емоційна нестабільність, 

неорганізованість, недисциплінованість, залежність від впливу друзів, випадку та обставин. 

Можливість появи кризової симптоматики зростає, якщо ці негативні властивості «накладаються» на 

несприятливу сімейну ситуацію. Поряд з цим, комплекс цих предикторів може бути в тій чи іншій мірі 

знівельований адекватним стилем виховання, сприятливою сімейною ситуацією, коригуючими 

впливами психологів і педагогів. 

Отже, можна зробити висновок, що в підлітковому віці: а) криза не може бути пояснена без 

аналізу місця дитини в системі соціальних зв'язків, особливостей взаємодії з оточуючими тощо; б) 

поява кризи найбільш тісно пов'язана з фрустрацією базової потреби у самодетермінації, потреби 

контролювати події власного життя і бути джерелом активності.  

Побудова пояснювальних моделей кризи підліткового віку ускладнюється полідетермінованістю 

цього явища, впливом багатьох особистісних, соціально-психологічних і індивідуально-типологічних 

чинників.   
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Потреба у наданні якісної психологічної допомоги родинам, які мають ознаки гострої реакцій на 

стрес, є жертвами  побутового насилля, родин загиблих в зоні ведення антитерористичної операції, 

жертв сімейного насилля в Україні з кожним днем зростає. Психологічне консультування підлітків, 

учасників освітнього процесу та представників їхніх родин потребує нових дієвих форм та методів 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7025382_1_2&s1=%EE%E1%FA%E5%E4%E8%ED%B8%ED%ED%FB%E9%20%E3%EE%F0%EE%E4%F1%EA%EE%E9%20%E2%EE%E5%ED%ED%FB%E9%20%EA%EE%EC%E8%F1%F1%E0%F0%E8%E0%F2
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роботи з метою покращення стану психологічного здоров’я.  У процесі розробки авторського проекту 

Ротара Павла Борисовича «Військово-польовий АРТ» була створена платформа для надання 

опосередкованої психотерапевтичної допомоги, автором та модератором якої стала Швець 

Владислава Володимирівна. 

У 2015 році учасником бойових дій Павлом Борисовичем Ротарем в рамках особистої реабілітації 

та соціалізації був створений унікальний мистецький проект «Військово-польовий Арт». Мета 

проекту: нанесення на атрибути військової амуніції орнаментики засобами декоративно-ужиткового 

мистецтва. До проекту було залучено 92 митця з усіх областей України, створені унікальні предмети 

культурного, мистецького, виховного значення Всеукраїнського рівня, організовано 15 виставок в 

обласних центрах України.  

У 2016 році проект «Військово-польовий Арт» набув статусу Всеукраїнського мистецько-

культурологічного арт-терапевтичного проекту. 

Головними завданнями всеукраїнського проекту «Військово-польовий АРТ» стало а) створення 

унікальної колекції військової амуніції у контексті українського національно-патріотичного духу; б) 

проведення 24-х виставок в обласних центрах України; в) проведення навчальних майстер-класів з 

традиційних ремесел для дітей та молоді з метою популяризації української самобутньої культури, з 

метою відновлення українських традицій; г) проведення навчальних, етнографічних, історико-

культурологічних семінарів за участю провідних етнографів, музейних працівників, науковців, діячів 

культури та мистецтв для вчителів, батьків, викладачів, студентів та учнів у новому авторському 

форматі з метою національно-патріотичного виховання; д) укладання книги-каталогу на трьох мовах 

за участю всіх майстрів та учасників мистецько-культурологічного проекту; е) сформування нового 

типу українців, здатного вивести державу на новий світовий рівень та показати красу українського 

костюму за межами України в рамках співпраці з містами-побратимами. 

Унікальність проекту полягає у авторській ідеї створення із засобів військової амуніції предметів 

обрядової спрямованості засобами декоративно-ужиткового мистецтва: маскувальні халати – 

вишиванки, ящики від боєприпасів  – українські скрині, комоди, дитячі іграшки, ікони, гільзи – ангели, 

елементи дідуха, квіти, дитяча іграшка, сумки від протигазів – бесаги. В рамках організації проекту 

було розроблено більше двохсот п’ятдесяти експонатів, чисельність яких постійно збільшується. 

Експонати за напрямками: одяг, текстиль, дитяча іграшка, музичні інструменти, іконопис. У проекті 

взяли участь майстри, автори унікальних технік. 

Проект став платформою для використання авторських арт-терапевтичних технік Швець В.В. для 

роботи з підлітками та представниками їхніх родин - ткацтвотерапія, текстилетерапія. В рамках 

текстилетерапії було вперше здійснено арт-реабілітацію родин внутрішньо переміщених осіб та 

родин військовослужбовців із використанням камуфльованого одягу військовослужбовців. 

Майстрами, учасниками проекту (дітьми, вихованцями спеціалізованих шкіл) під час запропонованих 

майстер-класів та сесій творчості  було створено експонати в техніці «печворк»: дитячі іграшки, 

ялинкові прикраси, настінні килими, ляльки-мотанки, килимки, частина яких набула статусу 

експозиційної частини виставки.  

Трансформація військової амуніції у психотерапевтичному консультуванні дозволила працювати 

із неадаптивними схемами у клієнтів. А саме: 

1. Розрив зв'язків і неприйняття. Переконання клієнта, що стабільність, турбота, емпатія, 

співчуття, прийняття і повага можуть належним чином задовольнятися, а відносини 

характеризуються віддаленістю, холодністю, неприйняттям, самотністю, непередбачуваністю або 

схильністю до жорстокого поводженню піддаються арт-терапевтичному впливові під час групових 

занять ефективніше. Трансформація одягу близької людини чи власного у текстильну продукцію в 

контексті мистецьких виробів із амуніції та військової атрибутики здатне сублімувати негативні 

установки та отримати ресурс для подолання неадаптивної схеми.  

2. Відчуженість / нестабільність. Характерною ознакою для осіб із психологічною травмою 

є суб'єктивне сприйняття поведінки близьких людей як ненадійної, нестабільної. Включає відчуття, 

що інші люди, близьке оточення клієнта не здатне постійно надавати емоціональну підтримку або 

практичний захист у зв'язку зі своєю емоційною нестабільністю і непередбачуваністю (спалахи гніву), 

ненадійністю або нерегулярним присутністю. Групи розвитку, тренінгові групи створюють позитивний 

психологічний клімат а робота із текстилем виступає в якості діагностичного матеріалу для клієнта і 

сприяє його зверненню до психотерапевта для довготривалого консультування. 

3. Недовіра / жорстоке поводження. Для жертв психологічного травмування властивим є 

очікування того, що оточення заподіє йому шкоди, буде здійснювати прояви жорстоко поводження, 

приниження, брехні, маніпуляції, зловживання своїм становищем. Робота з використання МАК 

«Полотно життя» та клаптикового шиття в контексті виставки «Військово-польовий Арт» здійснює 

кращий психотерапевтичний ефект. 
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4. Емоційна депривація. Використання методу ткацтвотерапії виступає дієвим методом при 

діагностиці депривації турботи: відсутності уваги, симпатії, теплоти або дружнього ставлення; 

депривації емпатії: відсутності в інших розуміння, бажання вислухати, поділитися особистою 

інформацією, почуттями; депривації захисту: відсутності сили або керівництва з боку інших людей. 

5. Ущербність / сором. Робота з текстилем, МАК, ткацтвом в новій групі здатне діагностувати 

у клієнта відчуття збитковості, небажаності, некомпетентності в важливих питаннях; або побоювання 

втратити любов інших при виявленні своєї некомпетентності. Окремими показниками для діагностики 

є підвищення сприйнятливості до критики, відкидання і звинуваченням; сором'язливості, схильності 

порівнювати себе з іншими, почуття незахищеності або почуття сорому. Ці вади можуть бути 

особистого плану (наприклад, егоїзм, спалахи гніву, неприйнятні сексуальні бажання) або 

міжособистісними (наприклад, фізичні недоліки, незручність в суспільстві). 

6. Соціальна ізоляція / відчуження. Залучення до публічної діяльності підлітків із ознаками 

наслідків психологічної травми здатне діагностувати у них почуття відірваності від решти світу, своєї 

відмінності від інших людей або непричетність до групи чи спільноти. Подальша робота із 

покращення стану психологічного благополуччя відбувається із залученням фахівців психологічної 

служби навчального закладу чи психотерапевтів кабінетів «Клініка дружня до молоді». 

В рамках дії виставки були проведені в кожному обласному центрі майстер-класи для дітей та 

дорослих з народних ремесел; Проект «Військово-польовий АРТ» став засобом поширення концепції 

національно-патріотичного виховання молоді та формою позаурочної діяльності для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл. Терапія, яка здійснюється засобами 

мистецтва дозволяє сприяти розвитку етнопсихології та етнопедагогіки в умовах зміни пріоритетів 

та цінностей підростаючого покоління. 

Залучення учасників навчально-виховного процесу до перегляду виставки та до участі у арт-

терапевтичних заходах має позитивний вплив на процес соціалізації осіб із ознаками наслідків 

психологічно травмуючих подій та сприяє розвитку творчих здібностей школярів. Відновлення 

психологічного благополуччя підлітків сприяє відновленню гармонійних стосунків у родині та 

зниженні рівня тривожності, причин та ознак аутоагресії, сприяє пошуку нових смислів. 

Під час здійснення виставки було також проведено роботу у військових шпиталях, Центрах для 

учасників бойових дій від управління праці та соціального захисту населення, налагоджено 

співпрацю з громадськими спілками учасників бойових дій. В рамках дії проекту було створено арт-

студії «З бабусиної крині», «Вирій», «Народні ремесла». Протягом організації проекту «Військово-

польовий Арт» була розроблена програма з соціальної реабілітації родин учасників бойових дій та 

проведені комплексні заходи за груповим принципом: «Перлина» - для дружин, матерів та сестер 

учасників бойових дій, ВПО, волонтерок; «Мудрість поколінь» - для учасників бойових дій, «Діти 

мудрості» - для дітей учасників бойових дій, ВПО, волонтерів, які в основному були організовані та 

проведені в місті Умань Черкаської області. 

За даними головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України 

внаслідок дії психологів вдалося знизити чисельність небойових втрат у ЗСУ. За результатами 

показник втрат у СВ ЗСУ (ОК «Захід»  - 2,58, ОК «Схід» - 3,95), ОК «Північ» - 2,99, ОК «Південь» - 

4,08), ВДВ ЗСУ   – 2,59; ВМС ЗСУ  – 1,77; ГУЗОЗ ЗСУ – 1,07; ССпО ЗСУ – 1,02; ЧБП ГШ ЗСУ  – 0,89; 

ПС ЗСУ  – 0,81; Озброєння ЗСУ – 0,57; Тилу ЗСУ – 0,47; МОУ   – 0,08. Коефіцієнт небойових втрат 

на 1000 чоловік, k-1,91. До основних причин небойових втрат серед військовослужбовців належать 

конфлікти, аутоагресія, нещасні випадки, отруєння алкоголем, падіння з висоти, утоплення, психічні 

розлади. Покращення міжособистісних стосунків у родинах військовослужбовців, можливість 

показати членам родини іншу сторону війни, можливість знайти нові точки дотику у відновленні 

міжособистісної комунікації сприяє зниженню чисельності небойових втрат та покращення 

психологічного клімату у родинах, зниження рівня тривожності та розвитку творчих здібностей 

школярів. Результативність роботи показала, що використання авторських арт-терапевтичних 

методів роботи в контексті організації мистецько-культурологічного арт-терапевтичного проекту 

«Військово-польовий АРТ» є ефективним для здійснення соціально-психологічної адаптації осіб із 

психологічною травмою.  

В ході організації роботи можна зробити висновки, що підбір широкого спектру методів 

сприяє забезпеченню чіткості та структурності у розподілі роботи, що позитивно 

відображається на побудові організації проекту. Під час здійснення проекту відбулося 

налагодження співпраці із Міністерством освіти і науки України, Міністерством сім’ї, молоді та спорту 

України, Державною службою у справах учасників бойових дій та ветеранів, Міністерством культури 

України з метою підтримки проекту; популяризації продукту серед населення України та створення 

графіків відвідування виставки-експозиції протягом місяця різними верствами населення; поширення 
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ідеї єдності навколо самобутньої української культури та історії та відновлення генетичного коду в 

кожній українській родині. 

Маємо надію, що продукт «Військово-польовий Арт» не лише набуде статусу національного 

мистецького продукту а й стане основою для здійснення подібних проектів у всіх сферах 

діяльності фахівців України, новою базою для розвитку арт-терапевтичних напрямків у 

вітчизняній психологічній науці. 
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Одним із найважливіших завдань освіти сьогодні є створення умов для інтелектуального 

розвитку особистості, орієнтованої на створення шляхів самостійного отримання знань, формування 

загально-професійних компетентностей. В реаліях сьогодення винятково важливого значення 

набуває реалізація інноваційних освітніх технологій, де кожен студент стає суб'єктом педагогічної 

взаємодії та активним учасником комунікативного діалогу з викладачем. Важливою умовою 

інноваційного процесу і об’єктивною необхідністю в інноваційній діяльності педагога, сутнісною 

характеристикою інноваційного процесу є творчість, взаємоповага, урахування особливостей 

студентів та сприйняття  кожного студена як суб’єкта освітнього процесу й носія унікальних 

інтелектуальних здібностей. Цим обумовлена актуальність означеної проблеми дослідження.  

Спрямованість студента як суб’єкта на пізнання власного психічного життя становить 

гносеологічний аспект предмета психології.  Сучасний класик проблеми суб’єктності  А. 

Брушлинський, наголошував на тому, що «всупереч поширеним думкам, суб’єкт – це не психіка 

людини, а людина, що володіє психікою, не ті чи інші психічні властивості, види активності та інше, а 

самі люди – ті, що діють, спілкуються. Суб’єкт – якісно визначений спосіб самоорганізації…» [8,  с. 

43]. 

К. Абульханова-Славська слушно зауважила, що саме суб’єкт має потенційні можливості 

змінювати самого себе: «У психології суб’єкт не просто суб’єкт активності, розвитку, самодіяльності, 

але такої міри активності, яка забезпечує його розвиток і самодіяльність, такої міри інтегрованості, 

яка забезпечує його розвиток і активність…суб’єкт виступає як інстанція, визначаючи це 

співставлення таким чином, який забезпечує його активність, розвиток, самодіяльність, і в цьому 

полягає його самодетермінація, яка здійснюється через розв’язання суперечностей зовнішнього та 

внутрішнього, залежного та незалежного від нього» [9, с. 9]. 

  В. Петровський констатував, що переходи особистості на нові етапи розвитку «… детерміновані 

ззовні включенням індивіда в той чи інший інститут соціалізації чи ж зумовлені об’єктивними змінами 

всередині цього інституту, від яких залежить особистість у своєму формуванні» [7, с. 21]. 

 Відповідно, тільки тому Г. Балл, І. Бех, А. Бойко, І. Зязюн, В. Кремень,                    С. Максименко, 

В. Рибалка, В. Ягупов та інші науковці особливий акцент у навчально-виховному процесі ВНЗ 

роблять на гуманістичну парадигму освіти і виховання, на необхідність забезпечення суб’єктності 

учня (студента, слухача) у навчально-виховному процесі навчального закладу. «… на перший план 

виступає принцип дитиноцентризму, але не в значенні уваги до дитини як абстрактної, узагальненої, 

– а до конкретної дитини з її сутнісними характеристиками. Це важливо на всіх етапах освітньої 

діяльності – починаючи від довкілля і закінчуючи університетом» [4, с.14]. 
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Обґрунтовану характеристику понять «суб’єкт» і «суб’єктність» запропонували В. Слободчиков 

та Г. Ісаєв: «Суб’єкт – людина як носій (ініціатор, творець, розпорядник) предметно-практичної 

діяльності і пізнання; становлення суб’єкта є процес оволодіння індивідом власного духовного 

життя»; «Суб’єктність – соціальний, діяльнісно-перетворюючий спосіб буття людини, як самість – 

суб’єктність є очевидна і безпосередньо дана форма самобуття людини» [11, с. 372]. Моносуб’єктний 

підхід орієнтує, на думку            В. Татенка, сприймати психіку особи на зразок суб’єктно-центрованого 

цілого та відповідно передбачає виокремлення відповідної інстанції, яка забезпечує якісну цілісність 

психіки у процесі функціонування і розвитку людської істоти як суб’єкта пізнання, поведінки та 

діяльності. 

Цікавим є аналіз проблеми суб’єктності О.Ф. Бондаренком, який розглядав її з таких позицій: 

суб’єктність як інтегральність; суб’єктність як продуктивність щодо своїх власних переживань; 

суб’єктність як незалежність (некомфорність) у соціальних і міжособистісних стосунках; суб’єктність 

як здатність самовизначення» [2, с. 60–61]. 

Особливої актуальності нині набувають дослідження різноманітних форм, методів і технологій 

інноваційного навчання: розробка проектів, програм, планів, розв'язання нестандартних завдань, 

індивідуальні стандартні завдання, ділові ігри, особистісно-орієнтований підхід, перехід від монологу 

до дискусії, диспути, «мозкові штурми». До важливих напрямів інноваційної педагогічної технології 

слід віднести введення кредитно-модульної організації навчального процесу у вищих навчальних 

закладах, мультимедійних технологій навчання, інтернетного комплексу [12]. 

Одним з пріоритетних і перспективних напрямів є метод інтенсивної освіти, що мобілізує і 

активізує діяльність учасників педагогічного процесу. Він отримав назву кейс-стаді.  Зазначимо, що 

під кейс-методом розуміється активний метод навчання, заснований на організації викладачем в 

групі студентів обговорення завдання, що представляє собою опис конкретної ситуації з явною або 

прихованою проблемою. Джерелом кейсів можуть бути ситуації, описані в спеціальній літературі, 

розбори, опубліковані у фахових виданнях та ін. Використання кейс-методу ставить метою 

включення в навчальний процес елементів професійної діяльності, забезпечення переходу від 

навчальних ситуацій до професійних, де для вирішення проблеми потрібно використання знань і 

відповідних компетенцій  [4]. 

На думку І.Д. Беха, навчання найважливішим евристичним прийомам є одним з інноваційних 

методів освітнього процесу. Евристики відрізняються одна від одної за рівнем узагальненості; вони 

становлять ієрархічну систему, на вершині якої містяться загальні вказівки (наприклад, «розв’язуй 

задачу, якнайповніше використовуючи її умову»). На думку автора, має велике значення з погляду 

розумового розвитку індивіда [1, с.257]. Зазначимо, що слово «евристика» позначає «метод 

знаходження» (або винаходів). Наукова література не має одного усталеного тлумачення евристики 

як такої. В роботах Р. Перельмана з інтенсифікації науково-технічної творчості це поняття 

ототожнюється з психологією наукової творчості: «Психологія наукової творчості – евристика – 

вивчає, як вирішуються наукові задачі, що вимагають, окрім знань та вмінь, ще й кмітливості, 

здогадки».  Натомість, Я. Пономарьов стверджує, що евристика – це «абстрактно-аналітична наука, 

що вивчає один з структурних рівнів організації творчої діяльності та її продуктів. Незважаючи на 

велику кількість наукових праць, що присвячені питанням евристики, вони, як правило, стосуються її 

окремих проблем, і не дають чітких уявлень ані про об’єкт, ані про суб’єкт евристики, ані про її статус 

серед інших наук. Хіба що в роботах Г. Буша та К. Буша простежується спроба узагальнення 

численних концепцій та формулювання на цій основі визначення статусу та предмета евристики. За 

їхнім визначенням, евристика – «це загальнонаукова теорія вирішення проблемних задач, що 

виникають у людській діяльності та спілкуванні» [10]. 

Найбільш ефективними, на нашу думку, є наступні евристичні методи:  Метод індивідуального 

та колективного пошуку. В ході застосування цього методу викладач, спираючись на 

демократичний стиль спілкування, заохочуючи фантазію, несподівані асоціації, стимулює 

зародження оригінальних ідей і виступає як їх співавтор. І чим більше розвинені здібності викладача 

до співробітництва і співтворчості, тим ефективніше, за інших рівних умов, рішення розумового 

завдання. При цьому, всі учасники виступають на рівних: жартом, вдалою реплікою керівник заохочує 

найменшу ініціативу членів творчої групи. В умовах генерування ідей оптимальним є ослаблення 

активності логічного мислення і всіляке заохочення інтуїції. Цьому значною мірою сприяють і такі 

правила, як заборона критики, відстрочений логічний і критичний аналіз генерованих ідей. До 

безперечних переваг цього методу слід віднести те, що він зрівнює всіх членів групи, так як 

авторитарність керівництва в процесі його застосування неприпустима. Метод мозкового штурму 

(«мозкова атака») -  спосіб вирішення завдань за допомогою процедури групового креативного 

мислення, при якому спочатку за короткий проміжок часу придумується багато варіантів вирішення 

поставленої задачі (як логічних, так і абсурдних) без будь-яких обмежень, і лише потім з великого 
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числа ідей відбираються найбільш вдалі - всього лише 10-15%, які можуть бути використані на 

практиці. В умовах мозкового штурму засобом, що дозволяє прибрати так звані бар'єри, виступає 

дискусія, яка допомагає вивільнити творчу енергію і, включивши людей в інтерактивну комунікацію, 

долучити їх до активного пошуку рішень поставленої проблеми.  Мозковий штурм є, по суті, найбільш 

вільною формою дискусії. Головна функція цієї технології - забезпечення процесу генерування ідей, 

без їх критичного аналізу та обговорення учасниками. Одне з найбільш важливих переваг мозкового 

штурму полягає в тому, що під час мозкового штурму заохочується творче мислення, причому 

генерування ідей відбувається в умовах комфортної творчої атмосфери. Йде активізація всіх 

учасників процесу. Вони глибоко залучені в хід генерування ідей та їх обговорення, більш гнучко 

освоюють нові ідеї, відчувають себе рівноправними.  Відбувається вихід за межі стандартного 

мислення. Інтерактивна взаємодія породжує синергічний ефект. Чужі ідеї допрацьовуються, 

розвиваються і доповнюються, зменшується шанс втратити конструктивну ідею. Залучається велика 

кількість ідей, пропозицій, що дозволяє уникнути стереотипу мислення і відібрати продуктивну ідею 

[5]. Метод евристичних питань. Цей метод відомий також як метод "ключових питань". Евристичні 

питання служать додатковим стимулом, формують нові стратегії і тактики рішення творчої чи 

інтелектуальної задачі. Не випадково в практиці навчання їх також називають навідними 

запитаннями, тому що вдало поставлені викладачем запитання  (хто? що? навіщо? де? чим? як? 

коли?) наводить студента на ідею рішення, правильної відповіді. Перевага методу евристичних 

питань полягає в його простоті й ефективності для рішення будь-яких задач. Евристичні питання 

особливо розвивають інтуїцію мислення, логічну схему рішення  інтелектуальних задач [10]. Метод 

інверсії представляє собою один з евристичних методів творчої діяльності, орієнтований на пошук 

ідей рішення творчої задачі в нових, несподіваних напрямках, найчастіше протилежних традиційним 

поглядам і переконанням, які диктуються формальною логікою і здоровим глуздом.  Метод інверсії 

базується на закономірності і відповідно принципу дуалізму, діалектичної єдності і оптимального 

використання протилежних (прямих і зворотних) процедур творчого мислення: аналіз і синтез, 

логічне й інтуїтивне, статичні і динамічні характеристики об'єкта дослідження, зовнішні та внутрішні 

боки об'єкта. Якщо не вдається вирішити завдання з початку до кінця, то її можна спробувати 

вирішити  від кінця до початку і т.д.  Безсумнівним достоїнством методу інверсії є те, що він дозволяє 

розвивати діалектику мислення, відшукувати вихід із, здавалося б, безвихідної ситуації, знаходити 

оригінальні, часом досить несподівані рішення різного рівня складності та проблемності творчих 

завдань [5]. 

 Впровадження інноваційно-інтелектуальних технологій також  передбачає:  Метод  проектів -  

метод стимулювання пізнавального інтересу студентів,  розвиток їх мислення і самостійності у 

здійсненні інтелектуальної діяльності, що передбачає розв’язання пізнавальних  проблем за 

допомогою інтеграції набутих знань та умінь.  Технології проблемно-модульного навчання, коли 

навчальна програма досліджуваного предмета, розділена на модулі (нульовий, навчальний модуль-

резюме, модуль контролю), що дозволяють освоїти студенту самостійно або за допомогою 

викладача навчальний матеріал.  Комунікативні технології, спрямовані на формування у студентів 

навичок спілкування в групі, вироблення норм комунікацій, для чого використовуються активні форми 

і методи такі як: дискусія, прес-конференція, суперечка-діалог, мозковий штурм та ін. Ігрові 

технології – ділові ігри, рольові сценарії, пов'язані з придбанням досвіду вирішення інтелектуальних 

завдань і ситуацій. Впровадження інноваційних інформаційних, мультимедійних технологій 

видозмінюють освітній процеси відкриваючи широкі перспективи і нові можливості, сприяють 

інтенсифікації пізнавальної діяльності студентів. Мультимедійні презентації, електронні підручники, 

комп'ютерні програми самонавчання, інтерактивні ділові ігри, дистанційні форми навчання, 

віртуальне спілкування, що дозволяють використовувати величезну кількість інформації, 

застосувати отримані знання для досягнення мети в навчальному процесі, практичній діяльності [3]. 

Отже, впровадження інноваційних технологій дозволяє не тільки підвищити якість викладання, 

але й сформувати культуру інтелектуальної діяльності студентів, посилити їх активність, змінити 

ціннісні орієнтації та мотиваційні установки як студентів, так й викладачів. Наслідком такого 

освітнього процесу є розгортання становлення суб'єктності студента. Інноваційна освіта орієнтується 

на студента і педагога, вважаючи їх суб'єктами освітнього процесу. Їхні інтереси - духовні, 

інтелектуальні, культурні - служать передумовою становлення професійного мислення, а тому 

виносяться в центр уваги такої освіти. Антропоцентризм як властивість інноваційної освіти 

передбачає високий рівень самостійності студента, його здатності до самоврядування, від викладача 

вимагається високий рівень педагогічної компетентності та технологічної функціональної 

грамотності [6, с.22].  
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Реальна таємничість і загадкова унікальність  

свідомості особистості полягає в її здатності  

до моделювання і самомоделювання. 

С. Д. Максименко 

Цілісність особистості і рівень її розвитку виявляються в її здатності до саморозвитку, 

самовизначення, свідомої предметної діяльності і саморегуляції, до створення свого унікального 

внутрішнього світу, до здатності керувати і обставинами власного життя, і самою собою. Тому у 

особистості формуються принципово нові механізми, які свідомо управляються самою людиною [6, 

7].  Виникає питання: які ж принципи дії цих механізмів, як вони управляють? 

http://intkonf.org/kand-ped-nauk-shevchuk-to-innovatsiynist-i-vischa-osvita/
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Ідея про наявність в психіці процесу, керуючого когнітивними процесами, підіймалася на протязі 

історії розвитку психології всього ХХ ст. Проблема управління в будь-якій сфері діяльності пов'язана 

з вибором необхідних параметрів, що характеризують процес, і контролем їх функціонування.  

Здатність психіки людини контролювати виконувані ним когнітивні процеси і таким чином 

керувати своєю пізнавальною діяльністю, перебувати над процесом, «поза ним» (meta), найбільш 

чітко сформулював Джон Флейвелл, визначивши її як метакогнітивний процес – процес управління 

процесами. Такий процес включає в себе активний контроль над виконуваними суб'єктом 

пізнавальними процесами і їх взаємодію у напрямку до поставленої мети [14]. Виходячи з основної 

функції метакогнітивних процесів – довільно управляти когнітивними процесами з метою досягнення 

бажаного результату, ми розглянули їх як системи управління з точки зору функціонально-

системного підходу. При цьому виникає питання – а як керуються самі метакогнітивні процеси? Для 

пошуку відповіді на нього перейдемо з психології метакогнітивних процесів на методологічний аналіз 

системи управління. 

Як ми вже відзначали, в штучній автономній системі орган управління є елементом системи, але, 

виконуючи управлінсько-контролюючі функції, він тим самим функціонує по відношенню до неї як 

надсистема. У термінології функціонально-системного підходу надсистема, що виконує 

управлінсько-контролюючі функції, визначається як метасистема – комплекс (система) дій, що 

функціонує при потребі контролювати і управляти процесами, для яких створена система [10, 13]. 

Особистість за своїм походженням, розвитком і критерієм керованості, будучи соціально-

біологічним утворенням, може розглядатися як автономна природно-штучна (соціально-культурна) 

система, що саморозвивається, тобто – веде себе творчо: вона сама ставить собі цілі і завдання, 

сама моделює і реалізує власний розвиток, знаходячи рішення нових проблем, відсутніх в її досвіді 

[6]. Застосування функціонально-системного підходу для аналізу особистості як системи управління 

дозволяє нам визначити особистість не просто як складну відкриту систему, а як метасистемне 

утворення, яке виконує функцію управління метакогнітивними процесами [7]. 

Однак, розглядаючи особистість тільки в контексті методології функціонально-системного 

підходу, ми втрачаємо цілісний погляд на особистість, на її здатність до саморозвитку, 

самовизначення, до створення свого внутрішнього світу – тих якостей, які створюють саме її 

«унікальну неповторність». Теоретичною основою, що дозволяє зберегти можливість вивчення 

особистості як цілісного явища, на наш погляд, є принципи генетико-моделюючого методу, який 

відображає ті істотні ідеї, які необхідно реалізувати в дослідженні особистості як цілісності [6, 7, 8], 

Відмінністю психічних систем управління від штучних систем, створених для управління 

матеріальними об'єктами, є те, що людина при необхідності контролювати і управляти своєю як 

зовнішньою, так і «внутрішньою» психічною діяльністю виступає одночасно і суб'єктом, і об'єктом 

управління.  Як приклад такого виду діяльності розглянемо, як в діях суб'єкта проявляється здатність 

особистості керувати процесом створення нового виробу – матеріального або «ідеального», 

наприклад, поетичного образу як відображенням свого внутрішнього світу [12, 13].   

Теоретичний аналіз наукової літератури показав, що функція поетичної уяви як психологічного 

феномену – створення в літературному творі поетичного образу людини, природи або окремих явищ 

за законами краси – виникає у людства в процесі соціокультурного розвитку для реалізації потреби 

у створенні нових образів предметів, ідей, смислів, емоційно-чуттєвих переживань. Створюючи 

поетичний образ, суб’єкт бажає розкрити свій внутрішній світ і викликати у сприймаючого суб'єкта 

аналогічну естетично-емоційно-смислову реакцію, а сам процес створення є предметом 

дослідження в основному філософії, літературознавства та лінгвістики (С. Л. Каганович, Є. Ф. 

Караваєв, М. В. Павлович, Ю. М. Романенко). Як явище стилю, образ поетичний присутній скрізь, де 

художня думка висловлюється за допомогою різних поетичних засобів – порівняння, метафори, 

епітета, метонімії, синекдохи, гіперболи, паралелізму, уподібнення і т. д. [4]. 

За формою поетичний образ – це система «текст» як органічне ціле (2-3 слова, кілька рядків, 

речення, строфа і т. д.), в якому зближуються суперечливі в широкому сенсі поняття (логічно 

суперечливі, протилежні, несумісні і т. д.), тобто такі окремі елементи, які не наближені в 

загальнолітературній мові: річка – часу, сонце – жовтий жираф, чорне сонце (М. В. Павлович). Саме 

зв'язок цих елементів, їх «структура» створюють унікальність змісту тексту і його сенсу, відрізняючи 

його від природної мови, яка відображає реальні образи, що існують у навколишній дійсності, а 

поетична мова як система створює нові образи, тобто підвищує інформативність тексту, викликаючи 

у читача естетично-смислову реакцію [5, 9, 11]. 

Генезис поетичної уяви як предмет дослідження дотепер у психології не розглядався. Проведемо 

аналіз змін форм, видів і жанрів поетичних образів на матеріалі історичної поетики в процесі 

соціокультурного розвитку людства з метою виявлення етапів генезису поетичної уяви та специфіки 
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її функціонування, припускаючи, що поетична уява, щоб забезпечити ці зміни, пройшла відповідний 

шлях розвитку. 

У сучасній історичній поетиці історію її розвитку прийнято ділити на три основні стадії: перша – 

стадія синкретизму (з палеоліту і до VII–VI століть до н. е. у Греції і перших століть н. е. на Сході), 

друга – ейдетична поетика (закінчується у другій половині XVIII століття в Європі і наприкінці XIX – 

початку XX століття на Сході) і третя стадія, сучасна – поетика художньої модальності, яку також 

означають як нетрадиціоналістична, неканонічна, індивідуально-творча (М. Арнаудов, М. М. Бахтін, 

С. Н. Бройтман, О. Н. Веселовський, М. В. Павлович, О. О. Потебня, Н. Д. Тамарченко, Б. В. 

Томашевський, В. М. Топоров, О. М. Фрейденберг, Р. Якобсон та ін.). 

Розглянемо психологію поетичної уяви як розвиток психічних процесів, які забезпечують 

можливість створення поетичних образів, в контексті методології функціонально-системного аналізу. 

На синкретичному етапі предмет-слово-образ є єдиним цілим, вони не відділені одне від одного, 

вербальна уява як психічна функція ще не розвинена, і ми можемо говорити тільки про наявність 

образів-уявлень. Надалі психічне відображення і відтворення дійсності в поетичному образі йшло 

шляхом послідовного приєднання дій і предметів (кумулятивний принцип зв'язку), що 

віддзеркалювало розширення сфер діяльності і зв'язків суб'єкта з іншими членами соціуму. 

Потреба людини розповісти про свої почуття і переживання, пов’язана з розвитком її 

індивідуальності, призводить до створення нових форм словосполучень, що забезпечують появу 

нової якості – цілісності вербального образу. Перший варіант такої форми – двочленний паралелізм, 

реконструйований О. М. Веселовським [3]. Пошук об'єктів-«паралелей» на основі необхідних ознак, 

які своєю взаємодією створять нову системну якість, почала виконувати психічна функція, яка 

зароджується в суб'єкті і надалі одержує назву «поетична уява». 

На стадії ейдетичної поетики відбувається відділення особистості від світової єдності, але «я» і 

«інший», розділяючись, ще не автономні: «інший» – «це той, з ким я зустрічаюся у власній душі, хто 

є гарантом моєї самості» [2. C. 21]. Жива мова описує конкретну ситуацію, реальний психологічний 

стан. 

Якісно нова стадія розвитку поетичної уяви і поетичних образів пов'язана з появою в психіці нової 

моделі світу на принципі розрізнення і, відповідно, рефлексії. Якщо на стадії синкретизму об’єкт, 

слово та образ нероздільні (принцип тотожності), то в епоху ейдетичної поетики відбувається 

відділення особистості від світової єдності, взаємозв'язок розвитку людини з його пізнанням себе і 

формуванням як особистості, при цьому слово відокремлюється від об’єкту, стає самостійним, 

узагальненим поняттям, що призвело до народження тропів – різноманітних, часом парадоксальних 

сполучень [1, 2, 3]. Використовуючи характерні й/або латентні ознаки різних об'єктів (принцип 

розходження), суб'єкт, поєднуючи ці ознаки в тропи, створює образи, у яких зміст і ознака 

відриваються від об'єкта – від прямого значення слова, і виникає нова якість – алегоричність, поява 

переносного значення, яке імпліцитно присутнє в образі, що забезпечує ще більше підвищення 

інформативності поетичних образів.  

Про взаємозв'язок розвитку людини, його пізнання себе і формування як особистості і розвитку 

поетичних образів в епоху ейдетичної поетики прямо говорять і О. М. Веселовський, називаючи цей 

процес «подвигом свідомості», і М. М. Бахтін, і інші дослідники – філософи і літературознавці: саме 

в цей час у Європі створюються формальна логіка і риторика, складається нова філософія слова, 

виробляються аналітичні процедури мислення і нові принципи образної свідомості [1, 3]. 

Функція поетичної уяви  на стадії художньої модальності – співвідносин образних мов, що 

створюють особливу художню реальність, яка не може бути зрозуміла однозначно, розкриває 

унікальність особистості, її неповторність, самоцінність, її відмінність від інших. Для появи такої 

можливості повинно було відбутися «роздвоєння» автора-героя, його розбіжність – у ході оповідання 

– з собою, його перетворення з об'єкта зображення – на суб'єкт, щоб мати можливість оцінити свої 

дії навіть у тих випадках, коли розповідь ведеться не від першої особи. Виникає пара «автор – герой», 

до якої потім приєднується і третя особа – читач зі своєю оцінкою (Г. І. Алієва, М. М. Бахтін, С. Н. 

Бройтман, О. О. Веселовський, А. О. Жеребін, М. Ю. Лучніков, О. О. Потебня, В. Я. Пропп, В. М. 

Топоров, О. М. Фрейденберг). Принципова відмінність функціонування поетичної уяви на стадії 

художньої модальності від стадії ейдетики – наявність поетичних образів з великою кількістю 

імпліцитно присутніх змістів, які створює сам читач. Для створення таких образів автору необхідна 

можливість вибору простого, вільного слова, що володіє естетичною автономією і перетворює слово 

не тільки в те, що зображує, але й в те, що зображене. Поява таких конструкцій поетичних образів 

стала можливою тільки як наслідок чергового етапу розвитку поетичної уяви, здатної в пошуках 

нового смислообразу робити відбір і синтез слів-елементів, що створюють систему з особливою 

структурою [12]. 
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На основі результатів проведеного теоретико-методологічного аналізу генезису поетичної уяви 

як штучної системи обґрунтовано створення моделі поетичного образу як системи. Модель 

складається з таких етапів: виникаюча в суб'єкта на кожному рівні історичного розвитку потреба (або 

задум, що виступає як системоутворюючий фактор) висловити своє емоційно-естетичне відношення 

до явища або іншої людини вимагає створення нової системи (вербального поетичного образу), що 

задовольняє цю потребу. При створенні такої системи виникає протиріччя: у тексті необхідно 

застосувати відомі слова, але ці відомі слова повинні не просто передати іншому суб’єкту певну 

інформацію, а створити новий зміст і новий образ (смислообраз!) і тим самим викликати в нього певні 

емоції – відповідну естетичну реакцію і розуміння імпліцитно присутнього змісту. 

Щоб створити систему, потрібно застосувати певний принцип дії, у даному випадку – зробити 

відбір елементів (слів) і їхнє структурування з метою створення нової комбінації відомих понять. 

Однак на черговому етапі соціокультурного розвитку суб'єкт починає пред'являти до існуючої 

системи нові вимоги – висловити своє емоційно-естетичне відношення більш глибоко і витончено. 

Виникає чергове протиріччя, але на новому якісному рівні – за допомогою відомих слів передати 

більше можливих змістів – підвищити інформативність тексту. Протиріччя може бути вирішено тільки 

створенням нового принципу дії, для поетичного образу – це інший спосіб відбору слів та їх 

структурування, для чого в автора повинен відбутися якісний розвиток поетичної уяви – психічної 

функції, пов'язаної із цим процесом як системи, що виконує функцію керування [13].  

Висновок. Поява в історичному процесі все більш смислоємних форм поетичних образів, що 

відображають унікальний внутрішній світ особистості,  відбувається за рахунок розвитку у суб'єкта 

поетичної уяви, здатної здійснювати метасистемну функцію – комплекс керуючих інтеграційних дій з 

оцінки, відбору і структурування елементів у систему «поетичний образ» як реалізацію потреби 

суб'єкта створювати естетичні смислообрази у спілкуванні із зовнішнім світом і з самим собою.  
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У науковій психологічній літературі поняття «суб’єкт» пов’язується з активністю, яка виступає в 

якості його інтегральної характеристики. Як наголошує С.Д. Максименко, «сконструйований 

суб’єктом простір включає найбільш значимі події та явища діяльності, які є вираженням власної 

індивідуальності як значимої й потрібної для себе та інших (самовираження), самоздійснення 

(реалізація своїх потенцій), самоутвердження, самостійності (здатність до планування, регулювання 

цілеспрямованості власної діяльності, до рефлексії та саморефлексії), творчості (здатність до 

автономної поведінки, саморегуляції й міжсуб’єктної взаємодії)…» [8, с 5]. Становлення особистості 

як суб’єкта діяльності відбувається не тільки у процесі оволодіння нею суспільно-історичними 

формами діяльності, але і в організації своєї діяльності та активності. Ці моменти складають 

найважливішу характеристику особистості як суб’єкта діяльності [1]. Свідома, довільна регуляція 

суб’єктом своєї діяльності – складний механізм, до якого включені різноманітні психологічні 

утворення, що формуються у процесі інтеріоризації форм суспільного контролю. 

Проблема саморегуляції розглядалась С.Л. Рубінштейном у контексті вивчення динаміки зв’язку 

суб’єкта і об’єкта діяльності, у якій активна роль належить суб’єкту. Він показав, що на основі 

свідомості виникає принципово інший тип регуляції діяльності, оскільки свідомість відображає те, що 

віддалене від індивіда у часі і просторі [12]. Свідомість здійснює функції контролю і оцінки, будує 

стратегію і тактику діяльності, виокремлює принципи дій все більш високого рівня. Ці принципи 

виникають на ґрунті життєвого і професійного досвіду особистості, на основі її ставлень до себе та 

інших людей. 

Визначаючи саморегуляцію як механізм централізації, спрямування та активізації позиції 

суб’єкта, К.А. Абульханова-Славська наголошує, що саморегуляція забезпечує оптимізацію 

психічних можливостей, компенсацію недоліків, регуляцію індивідуальних станів у відповідності із 

завданнями та умовами діяльності. За допомогою саморегуляції суб’єкт підтримує стабільний рівень 

активності, незалежно від змінюваності психічних станів.  «Саморегуляція як гнучкий, цілісний, 

індивідуалізований механізм забезпечує процесуальну регуляцію діяльності… мобілізує психологічні 

особистісні резерви» [1; с. 117-118]. 

О.А. Конопкін розробив та експериментально обґрунтував концепцію свідомої саморегуляції 

довільної діяльності, яка включає такі складові, як ціль діяльності, суб’єктивну модель значущих умов 

її здійснення, програму дій, інформацію про досягнуті результати, блок їх оцінки та корекції на основі 

критеріїв успішності. Дослідник акцентує увагу на специфіці цілеспрямованої людської діяльності і 

самої людини як свідомої істоти, що активно будує свою діяльність і керує нею з урахуванням цілей 

своєї діяльності та реальних умов її здійснення. Саме з цієї точки зору особистість виступає 

справжнім «суб’єктом діяльності, який адекватно використовує зовнішні умови, а у певних випадках 

долає ці умови задля поставленої цілі» [7, с. 24]. 

Досліджуючи проблеми саморегуляції і суб’єктивних критеріїв успішності діяльності, А.К. 

Осницький диференціює саморегуляцію діяльності та особистісну саморегуляцію, підкреслюючи, що 

предметом особистісної саморегуляції є не стільки дії, спрямовані на перетворення у предметному 

світі, скільки дії, спрямовані на перетворення ставлень людини. Розглядаючи механізми 

саморегуляції і етапи засвоєння навичок саморегуляції у дитячому віці, автор підкреслює значення 

безпосереднього суб’єктивного досвіду. У його структурі він виділяє ціннісний досвід, досвід звичної 

активності та співробітництва, операціональний досвід, досвід рефлексивний [10, с. 11]. Тільки 

взаємодія всіх видів суб’єктного досвіду формує суб’єктне ставлення людини до діяльності. 

Показниками такого ставлення А.К. Осницький вважає ціннісні орієнтації, моральні норми, різні 

форми активності людини, засоби саморегуляції, спрямованість особистості, уміння співробітничати. 

Спеціальному вивченню було піддано механізм рефлексивної саморегуляції (М.Й. 

Боришевський, М.В.Волкова, А.З. Зак, А.В. Карпов, І.С.Кон, Ю.Н. Кулюткін, М.І. Найдьонов, 
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Н.І.Сарджвеладзе, В.В. Столін,  І.І. Чеснокова та ін.), що базується на відображенні самого себе як 

виконавця дій. Дослідження показали, що уявлення про своє актуальне «Я» впливає на визначення 

людиною своїх можливостей щодо досягнення тих чи інших цілей, на планування діяльності, на 

розвиток здатності до «внутрішнього опонування»  (А.В. Візгіна), внутрішньої діалогічності.  

На думку А.З. Зака, рефлексія виражається у тому, що суб’єкт пізнання сам для себе стає 

об’єктом пізнання. Психологи [11] визначають рефлексію як родовий феномен людської свідомості, 

що формується у соціо- і засвоюється у онтогенезі, та виступає як здатність індивіда за допомогою 

мисленнєвих засобів цілеспрямовано осягати підґрунтя власної психічної діяльності у процесі 

активної взаємодії з об’єктивною реальністю. Рефлексія включає у себе такі моменти діяльності, як 

співставлення її умов та цілей, виявлення існуючих у ситуації та досвіді суб’єкта способів та шляхів 

перетворення об’єкта; оцінку їх достатності чи недостатності для досягнення цілі; вироблення 

покрокової стратегії; обробку зворотної інформації. У рефлексивному акті виділяють не тільки 

пізнавальний компонент, але й емоційний, що надає діяльності особистісної значущості. 

За А.В. Карповим, рефлексія як одна з найважливіших загальних здібностей суб’єкта являє 

собою «складний високоорганізований метакогнітивний процес». Дослідник розглядає рефлексію 

інтегративною психічною реальністю, однією з основних граней якої є рефлексивність як психічна 

властивість. Рефлексивність визначається ним як «системна психічна властивість, яка є 

інтегрованим системокомплексом більш простих психічних властивостей, що характеризується 

власною динамікою, способами розгортання (рефлексивними стратегіями) та положенням у 

підсистемі здібностей» [5, с. 56–57]. Учений наголошує: «Вираженість у особистості здібності до 

рефлексії багато у чому визначає рівень, стратегії та ефективність довільної психічної регуляції 

діяльності і поведінки» [6, с. 42].  Виступаючи найбільш інтегрованим процесом, «рефлексія водночас 

є способом і механізмом виходу системи психіки за особистісні межі, що детермінує пластичність і 

адаптивність особистості» [5, с. 283]. 

З рефлексивністю як «“здатністю свідомості звернутися на самого себе як носія свідомості», на 

думку О.М. Анісімової, тісно пов’язане розуміння себе, саморозуміння. Рефлексивність авторка 

визначає як якість, що дозволяє особистості «розібратися в собі, зрозуміти і оцінити себе» [2, с. 122]. 

Але усвідомлювана інформація може бути і фактором внутріособистісного дисбалансу, і стимулом 

для вдосконалення себе і своєї життєдіяльності. Проведене під керівництвом О.М. Анісімової 

експериментальне дослідження показало, що рефлексивність тоді включається в саморегуляцію 

поведінки і сприяє самореалізації особистості, якщо центральними у її (особистості) складі 

виступають такі риси, як «самоприйняття, самоповага, впевненість у собі, самостійність, 

автономність, інтенціональність – ряд, що охоплюється поняттям суб’єктності. Особистість такого 

складу відзначається здатністю робити правильні життєві вибори на основі розуміння себе і довіри 

до себе» [2, с. 123–124]. Таким чином, рефлексивність пов’язується з суб’єкними характеристиками 

особистості. 

Досліджуючи генезу рефлексивної свідомості у молодшому шкільному віці, В.І.Слободчиков та 

Г.А.Цукерман [13] виявили, що найбільш рефлексивні компоненти учбової діяльності формуються у 

процесі учбового співробітництва групи дітей, яка стає при цьому колективним (груповим) суб’єктом 

діяльності. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що рефлексія виконує суттєві функції у 

становленні людини як суб’єкта діяльності, розвитку у неї механізмів саморегуляції. Рефлексія 

дозволяє особистості складати цілісне уявлення про себе, критично ставитися до себе та своєї 

діяльності, сприяє перетворенню  її на суб’єкта власної активності. 

Фундаментальне дослідження саморегуляції поведінки і умов її розвитку у школярів на протязі 

трьох вікових етапів здійснене М.Й.Боришевським [3]. Реалізуючи системний підхід, дослідник 

визначає саморегуляцію поведінки як «переважно усвідомлене, цілеспрямоване планування, 

побудова і перетворення суб’єктом власних дій та вчинків у зв’язку з особистісно значущими цілями, 

актуальними потребами» [3, с. 7]. Указуючи на рефлексивність як глобальну змістовно-

функціональну характеристику саморегулювання, дослідник виокремив у якості провідних 

психологічних механізмів саморегуляції поведінки самооцінки, домагання, соціально-психологічні 

очікування (або очікувана оцінка), образ Я і оцінні ставлення до оточуючих. За допомогою 

саморегуляції індивід може корегувати свої поведінкові програми у ситуаціях, коли змінюються 

зовнішні та внутрішні умови, оскільки має можливість («ідеальне Я») виходити за межі наявної 

ситуації, долати безпосередні спонукання задля досягнення значущої перспективної цілі. 

На основі аналізу експериментальних даних автор виділив чотири групи мотивів саморегуляції. 

Розвиток мотивів саморегуляції поведінки, за М.Й. Боришевським, органічно пов’язаний з 

виникненням і поступовим закріпленням у дитини потреби у самовизначенні, саморозкритті і 
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самореалізації, яка з часом набуває все більш стійкого характеру і стає у подальшому однією з 

фундаментальних соціально-психологічних потреб людини як особистості [3, с. 35].  

Дослідивши основні функціональні ланки в структурі саморегуляції, автор визначив основні 

функції саморегуляціі:  1) плануючу і прогностична; 2) селективну; 3) функцію «самосуб’єктного 

впливу»; 4) коригуючу функцію; 5) функцію самотворення,  самовиховання; 6) аксіологічну функцію. 

Вікова специфіка саморегуляції у молодшому шкільному віці, за даними багатьох дослідників, 

проявляється у зростанні систематизованості та цілісності дій, реалістичності бачення об’єктивної 

ситуації, у збільшенні глибини прогнозу, свободи оперування деталями «про себе» і  логіки у діях. 

Дослідження свідчать [9], що такі новоутворення, як довільність, внутрішній план дій, рефлексія, які 

формуються у молодших школярів у процесі учіннєвої діяльності,  дозволяють учню здійснювати 

саморегуляцію на певному рівні активності і самостійності, тобто виступати суб’єктом цієї діяльності. 

П.А. Гончарук розглядає формування особистісної саморегуляції як засіб розвитку творчої 

учбової діяльності. Наголошуючи, що особистісна активність характеризується, насамперед, 

довільністю дій, автор включає в структуру особистісної саморегуляції такі компоненти, як 

усвідомлення цілі, прийняття учбової задачі, створення загального плану виконання учбових дій з 

врахуванням умов їх виконання, безпосереднє виконання дій, деталізація та корекція плану у 

відповідності з одержаними проміжними результатами, самооцінка загального результату, зовнішня 

оцінка, „оцінка-переживання” свого результату і його оцінки з боку вчителя та однокласників, 

перспективне планування наступних дій. Таким чином, на думку П.А. Гончарука, в особистісній 

саморегуляції відображається «міра сформованості і системних компонентів учбової діяльності, і 

загальних здібностей, і емоційно-вольової сфери дитини» [4, с. 71]. 

У ході лонгітюдного психолого-педагогічного експерименту І.В. Петренко з’ясовувала структурні 

особливості становлення саморегуляції довільної активності у школярів з різною навчальною 

успішністю. Виходячи з визначення регулятивної сфери школяра як складно організованої системи, 

становлення якої забезпечується констеляцією її структурно взаємопов’язаних компонентів, 

дослідницею встановлено, що процес саморегуляції у школярів молодшого шкільного віку 

відбувається у такому напрямку: від становлення і розвитку окремих її компонентів до гармонізації 

та систематизації її структурно-динамічних характеристик у цілому. І.В. Петренко наголошує, що 

«розвиток конструктивних тенденцій у становленні регулятивної сфери школярів відбувається 

завдяки активізації процесу саморегуляції з урахуванням її структурно-динамічних особливостей в 

учнів з різною навчальною успішністю» [14, с. 140]. Отримані дані про характеристики 

індивідуалізованого контуру саморегуляції дали змогу з’ясувати адаптаційні та компенсаторні 

можливості школярів, що забезпечують їх психологічно комфортний особистісний розвиток.  

У дослідженнях саморегуляції у молодших школярів у сфері морального розвитку (І.Д. Бех, А.В. 

Захарова, Г.А. Горська, Р.В. Павелків, Л.С. Сапожнікова, І.В. Сингаївська та ін.) одержані дані, які 

свідчать про те, що через зовнішню організацію діяльності – надання їй ознак необхідності, 

виправданості, доцільності – можна отримувати зрушення у моральному регулюванні поведінки 

молодших школярів, підвищувати їх самостійність, формувати орієнтацію на самооцінку і намагання 

подолати бажання «бути як усі», що гальмує конструктивний розвиток особистості. 

Таким чином, аналіз представлених досліджень дає підстави стверджувати, що здатність до 

саморегуляції своєї діяльності та поведінки, яка формується у процесі становлення особистості, є 

системоутворюючою рисою суб’єкта, набуває соціальної обумовленості, свідомого та довільного 

характеру.  
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