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ПЕРЕДМОВА 

 
Розвиток сучасного суспільства передбачає розв’язання актуальних психологічних 

проблем, які стосуються суспільства, соціальних груп і організацій, сім’ї та особистості.  
Певний внесок в ідентифікацію, осмислення та розв’язання цих проблем здійснює і 

цей збірник наукових статей, який підготовлено співробітниками двох дружніх наукових 
та освітніх інституцій − Інституту психології  імені Г.С. Костюка НАПН України 
(Україна) та Інституту наук про родину і працю соціальну Католицького Університету 
Любліна Яна Павла II (Польща).  

У збірнику знайшло відображення широке коло психологічних проблем, які 
стосуються макрорівня (функціонування суспільства в цілому), мезорівня (діяльності 
соціальних організацій та соціальних груп, організацій та сім’ї) і мікрорівня (діяльності та 
поведінки особистості). 

У статті доктора психологічних наук, професора Тамари Говорун «Провісники 
девіантної поведінки дітей та підлітків» (Україна) визначено особливості 
життєдіяльності дітей та молоді в школі, сім’ї та соціальному довкіллі, які виступають 
показниками високої ймовірності їхнього потрапляння в групу «ризику». Відмічено, що 
така категорія неповнолітніх демонструє: нездатність дотримуватись соціальних норм 
поведінки, проблеми з навчанням та напружені стосунки з учителями, ізоляцію від життя 
сім’ї, конфліктне спілкування з батьками, підвладність впливу вуличних компаній. Діти з 
дисфункційних сімей переживають щоденні стреси через бідність, безробіття, а також 
асоціальну поведінку батьків. Відомі психокорекційні програми спрямовані на 
активізацію здатності дітей до саморефлексії, розвиток уміння управляти гнівом, 
оволодівати навичками розв’язання  конфліктних ситуацій. 

Статтю доктора хаб., доцента Юлії Горбанюк «Дитина в транснаціональній сім’ї. 
Питання про допомогу та підтримку на даний час» (Польща) присвячено діагностиці 
психосоціального функціонування дитини в сім’ї робітників-мігрантів, у ситуації їхнього 
довготривалого перебування за кордоном. Аналіз наявної літератури в області соціальних 
наук дозволив визначити ті області життя дітей та їхні конфігурації, які можуть бути 
факторами для подолання дитиною синдрому «загублення в сирітстві» або синдрому, що в 
народі називають «євро-сирітства». Дослідження проводилося на групі з 90 дітей у віці від 
3 до 17 років. Дані для аналізу були зібрані за допомогою відповідно розроблених 
опитувальників та інтерв’ю. Результати показали, що більшість дітей перебувають під 
опікою одного з батьків, зазвичай матері дитини, в той час як 3/4 дослідницької групи 
вказує на повне усамітнення у такій ситуації. Тільки 12% дітей показали, що вони можуть 
розраховувати на допомогу від інших родичів (брата, сестри, бабусі й дідуся, інших членів 
сім’ї), і тільки 4% дітей змогли відчути та отримати професійну допомогу в школі. 
Зазначено, що діти в таких ситуаціях не отримують достатньої підтримки i проявляють 
психосоматичні реакції. 

Стаття доктора хаб., доцента Юлії Горбанюк, доктора хаб., професора Вітольда 
Янохи, доктора хаб. Катажини Зелінської-Кроль «Інноваційний підхід до моделі 
професійної та соціальної реабілітації інвалідів» (Польща) реалізується на основі закону 
від 27 серпня 1997 року «Про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів» і являє 
собою всеохоплюючий підхід до реабілітації людей з обмеженим можливостями за 
характеристиками моделей, що містяться в ньому. В статті автори звернули увагу на 
недостатній рівень ефективності окремих моделей у ситуації, коли людина з інвалідністю 
має низький рівень самостійної активності або має психічні захворювання. Тому, 
враховуючи таку ситуацію, існує необхідність включення двох додаткових моделей 
реабілітації, які можуть бути ефективними в досягненні мобільності та автономності 
людей з обмеженими фізичними та розумовими можливостями. Рекомендовано дві 
моделі: перша – реабілітація через спорт і друга – релігійно-екзистенціальний розвиток. 
Звіти дослідників з цієї проблематики вказують, що ці моделі можуть виступати в якості 
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посередника в існуючих рішеннях або ж як форма заміни реабілітації у досягненні 
вимірних результатів.  

Статтю члена-кореспондента НАПН України, доктора психологічних наук, 
професора Людмили Карамушки, кандидата психологічних наук Кіри Терещенко, 
кандидата психологічних наук, доцента Оксани Креденцер, кандидата психологічних 
наук, доцента Володимира Івкіна, кандидата психологічних наук Валентини Лагодзінської 
та Олександра Ковальчука «Ставлення персоналу до змін та творчий потенціал 
організації як психологічні детермінанти розвитку організаційної культури закладів 
освіти» (Україна) присвячено дослідженню типів організаційної культури та 
психологічних детермінант організаційної культури закладів освіти: ставлення персоналу 
до змін та творчого потенціалу організації. Визначено особливості ставлення персоналу до 
змін, рівень творчого потенціалу освітніх організацій, а також рівень розвитку типів 
організаційної культури освітніх організацій. Констатовано переважання в освітніх 
організаціях «консервативного» типу організаційної культури (культури «ролі») і 
недостатню представленість «прогресивного» типу організаційної культури (культури 
«особистості»). Встановлено зв’язок між певними типами організаційної культури 
закладів освіти й особливостями ставлення персоналу освітніх організацій до змін, а 
також між окремими типами організаційної культури та складовими творчого потенціалу 
організації. 

У статті члена-кореспондента НАПН України, доктора психологічних наук, 
професора Людмили Карамушки та кандидата психологічних наук Тетяни Фелькель 
«Лідерство в організації: гуманістична парадигма» (Україна) висвітлено зміст 
гуманістичної парадигми вивчення лідерства в організації та розкрито історичні етапи її 
становлення. Проаналізовано основні теорії, в яких знайшли відображення гуманістичні 
ідеї лідерства в організації (теорія Д. Мак-Грегора; концепція лідерства Р. Блейка і 
Дж. Моутон; теорія «партисипативного» менеджменту Р. Лейкера; теорія соціального 
обміну між лідером та послідовниками Т. Джекобса; концепція творчого лідерства та 
аміцитії А. Зелезника; концепція розуміння лідера як «трейблейзера» (новатора) Дж. 
Клегга; концепція суперлідерства Ч. Менза і Г. Сімса; концепція сервант-лідерства 
Р. Грінліфа; ціннісна концепція «стейкхолдерів» Г. Фейерхольма та ін.). Розкрито сутність 
«антигуманного» лідерства, яке знайшло відображення в таких феноменах, як «булінг» та 
«мобінг». 

У статті доктора психологічних наук, професора Олега Кокуна «Психологічні 
особливості розвитку особистості в умовах соціально-економічних перетворень» 
(Україна) розкрито зміст професійного самоздійснення, як однієї із найважливіших форм 
життєвого самоздійснення, що характеризується високим рівнем розкриття особистісного 
потенціалу фахівця в обраній професії, розвитком його здібностей, взаємопоєднанням із 
професією, повсякчасною затребуваністю його професійної кваліфікації, широким 
використанням його професійного досвіду та здобутків іншими фахівцями. Викладено 
результати досліджень, в яких виділено за силою впливу три групи чинників професійного 
самоздійснення фахівців. Показано, що найбільш вираженими предикторами високого 
рівня професійного самоздійснення, які складають першу групу, виявилися рівень 
задоволеності фахівців змістом власної професійної діяльності та стан здоров’я. До другої 
групи належать: показники шкал «ціннісних орієнтацій» та «самоповаги»; ступінь 
задоволеності своєю професією і роботою; показники комунікативних та організаційних 
здібностей; рівень творчого здійснення професійної діяльності. До третьої групи ввійшли 
показник внутрішньої професійної мотивації та рівень професійної самоефективності. 

Стаття кандидата психологічних наук, доцента Оксани Креденцер 
«Підприємницька активність персоналу освітніх організацій: теоретична модель та 
емпіричне дослідження» (Україна) висвітлює результати теоретичного аналізу поняття 
«внутрішньоорганізаційне підприємництво». В якості структурних елементів розглянуто 
підприємницьку активність персоналу організацій, як основну психологічну складову, та 
ресурси та умови внутрішньоорганізаційного підприємництва, як основну організаційно-
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менеджерську складову. Згідно з цією моделлю проведено емпіричне дослідження та 
представлено результати дослідження особливостей розвитку підприємницької активності 
персоналу освітніх організацій. 

У статті доктора, доцента Бернадетти Лелонек-Кулети «Підтримка сімей з 
проблемами залежності від азарту з використанням когнітивного підходу» (Польща) 
представлено підстави терапії близьких родичів осіб (пацієнтів) з азартною залежністю із 
використанням когнітивного підходу по Robert Ladouceur. Перший етап присвячений 
психотерапії осіб з патологічною залежністю. Другий етап має на меті здійснювати 
підтримку близьких родичів осіб (пацієнтів) із патологічною залежністю та надавати їм 
можливість упоратися з власними емоціями. Найбільш емоційні переживання проходять 
через три етапи: перший з яких є етап сумніву, другий – стресу, а третій – виснаження. 
Лікування родичів засноване переважно на вибудовуванні у них мотивації працювати над 
собою, не намагаючись самим змінити залежного партнера, а лише за допомогою участі в 
терапії їх самих. Наступні кроки, які робить близька людина, працюючи над собою, це 
захист своїх власних фінансових і психологічних потреб (подолати ізоляцію, створити 
мережу підтримки, розуміти власні емоції, здійснювати роботу над тотожністю і 
впровадити зміни своїх руйнівних переконань).  

У статті кандидата психологічних наук, доцента Віталія Луньова «Психологія 
порубіжжя: етно-національні виміри свідомості громадян України» (Україна) доведено 
необхідність урахування специфічних форм етнічної свідомості жителів прикордонних 
регіонів країни. Автор аргументував позицію про наявність специфічних за своїм 
етнічним, культурним та ментальним градієнтом форм регіональної свідомості етно-
географічних просторів. Результати спеціальних досліджень дозволили дійти висновку 
про існування специфічної порубіжної етнічної ідентичності та локусу орієнтації етносу в 
порубіжних і прикордонних регіонах, яка будується на специфічних історико-культурних 
цінностях і тлумаченні національно значущих подій, етнічної конкуренції тощо. Наведено 
результати аналізу типів етнічної ідентичності українців та динаміку усвідомлення 
соціальної дистанції у жителів з місця проведення АТО, вимушених переселенців зі сходу 
України та жителів Півдня України до актуальних соціальних об’єктів.  

У статті дійсного члена НАПН України, доктора психологічних наук, професора 
Сергія Максименка «Експериментально-генетичний метод проектування психологічних 
новоутворень» (Україна) акцентовано увагу на проблемі проектування психічного 
розвитку особистості. Наголошується, що проектування психологічних новоутворень 
своєрідно вплітається у предмет генетичної психології. Стверджується, що логіка 
експериментально-генетичного методу передбачає активне моделювання і відтворення 
емпіричних форм вияву психіки в особливих умовах. Зазначається, що теоретичний рівень 
вивчення психічних процесів в експериментально-генетичному методі спеціально 
задається через конструювання змістово-операціональних сторін предметної діяльності. 
Робиться висновок про те, що експериментально-генетичний метод несе у собі способи 
побудови вищих психічних функцій, які присвоюються суб’єктом у процесі перетворення 
ним певного змісту. 

У статті кандидата психологічних наук Тетяни Мельничук «Психологічні 
закономірності формування економічних відносин у молодого подружжя» (Україна) 
представлено огляд теоретичних і емпіричних досягнень у дослідженнях, що стосуються 
формування та розвитку  взаємин молодого подружжя, зокрема і їхньої взаємоадаптації до 
спільного життя. Визначено, що формування взаємин та стилю поведінки молодого 
подружжя залежить, в основному, від досвіду та навичок, отриманих у батьківській 
родині. Реалізація економічних сценаріїв у молодій сім’ї після одруження є наслідком 
емоційної динаміки раннього дитинства, зокрема відносин з батьками, отриманих від них 
настанов та набутого досвіду у відповідному соціально-економічного просторі. Рівень 
соціальної готовності молоді до подружнього життя визначається усвідомленням 
важливості й відповідальності щодо цього кроку і необхідністю ґрунтовного обговорення 
питань майбутнього життя з партнером. 
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Стаття доктора філософських наук, професора Валентини Москаленко «Соціально-
психологічне забезпечення економічної соціалізації особистості» (Україна) присвячена 
висвітленню особливостей рівнів системи практик забезпечення економічної соціалізації в 
онтогенетичному аспекті. Показано, що кожній віковій стадії економічної соціалізації 
індивіда притаманні специфічні закони, які характеризують внутрішню логіку 
формування системи соціалізуючих практик. Виділено різні рівні систем практики 
забезпечення економічної соціалізації особистості, проаналізовано їхні особливості. 
Визначено, що досліджені особливості рівнів системи практик забезпечення економічної 
соціалізації особистості є основними концептами праксеологічної теорії економічної 
соціалізації.  Важливим для цієї теорії є також аналіз особливостей системи соціально-
економічних практик економічної соціалізації особистості у зв’язку з належністю 
особистості до різних соціальних категорій і груп (професійних, регіональних, ґендерних), 
а також сфер діяльності (освітянської, духовної, виробничої, соціальної тощо) як умов 
забезпечення ефективності цього процесу.  

Стаття доктора психологічних наук Наталії Пророк та кандидата педагогічних 
наук Лариси Кондратенко «Психологічні особливості роботи вчителя початкової школи з 
дітьми, постраждалими внаслідок бойових дій» (Україна) представляє результати 
вивчення особливостей роботи вчителів початкових класів з дітьми, постраждалими 
внаслідок бойових дій на Сході України та анексії Криму. На основі проведеного 
тестування вчителів за Місісіпською шкалою висловлено припущення, що труднощі, що 
зараз виникають у процесі навчання дітей, які пережили (або переживають) травмівний 
стрес, викликані не тільки особливостями учнів з ПТСР, але й тим, що у більшості 
вчителів можна фіксувати розлади адаптації, які поєднують ознаки наслідків 
кумулятивного, вторинного і травмівного стресів. 

У статті кандидата психологічних наук Наталії Слободяник «Особистісний 
розвиток сучасної молоді у нових вимірах освітнього простору» (Україна) 
обґрунтовується потенціал вітчизняного освітнього середовища та визначаються шляхи 
його сутнісної реалізації для забезпечення особистісного розвитку учнівської та 
студентської молоді. Визначено, що проблема усвідомлення нових вимірів сенсу означає 
переорієнтування освітньої діяльності на творення людини як особистості, а розвиток 
психологічних ресурсів молоді та збільшення психологічних «внесків» в освітній простір 
мають не меншу значущість, ніж економічні вклади. Розкрито сутність особистісного 
розвитку та ролі в ньому самоактуалізації. Також осмислюється існуюча практика 
«формування особистості учня» та запропоновано її нове смислове наповнення з вектором 
особистісної орієнтації. Окреслено напрями вдосконалення функціонування освітнього 
простору сучасних навчальних закладів. 

У статті кандидата психологічних наук Кіри Терещенко «Толерантність персоналу 
інноваційних і традиційних закладів освіти» (Україна) проаналізовано рівні розвитку 
основних видів толерантності (міжособистісна, міжпоколінна, управлінська, 
міжкультурна, міжконфесійна, ґендерна, професійна, міжетнічна, соціально-економічна та 
політична) персоналу традиційних та інноваційних закладів освіти. Досліджено рівні 
розвитку основних компонентів толерантності персоналу інноваційних та традиційних 
закладів освіти (афективний, когнітивний, конативний, потребово-мотиваційний, 
діяльнісно-стильовий, етико-нормативний, ціннісно-орієнтаційний, особистісно-
смисловий, ідентифікаційно-груповий, ідентифікаційно-особистісний). Виявлено 
відмінності у ступені вираженості окремих видів та компонентів толерантності персоналу 
інноваційних та традиційних закладів освіти.  

У статті доктора психологічних наук, професора Вікторії Турбан 
«Експериментальне дослідження розв’язання моральних дилем» (Україна) розкрито мету, 
процедуру та результати експериментального дослідження розв’язку моральних дилем. За 
результатами експериментального дослідження виокремлено три типи етичної свідомості 
(невизначена, нормативна, етично-ціннісна) та показано, що представники цих трьох типів 
етичної свідомості по-різному розв’язують моральні дилеми. Установлено, що, 
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зіткнувшись із моральними дилемами, учасники експерименту переходять від рівня 
моральних суджень до рівня суджень етичних. Саме в такий спосіб  виявляються не лише 
моральні судження, а й значущі для людини етичні авторитети (точніше – їхнє образне 
представлення).  

Стаття дійсного члена НАПН України, доктора психологічних наук, професора 
Наталії Чепелєвої «Дослідження самопроектування особистості у дискурсивному 
просторі» (Україна) розглядає проблему розвитку особистості з огляду на 
постнекласичний методологічний підхід, який тлумачить особистість як культурний 
об’єкт, що формується завдяки процесам самотворення, самопроектування та 
самодетермінації. Показано, що розуміння та інтерпретація соціокультурного та 
життєвого досвіду сприяють формуванню особистості як дискурсивного суб’єкта, що, у 
свою чергу, є однією із умов особистісного зростання. Визначено основні дискурсивні 
засоби створення людиною особистого проекту – наративи, міфи та особистісні концепції, 
які покладаються людиною в основу свого саморозуміння, саморозвитку та 
самопроектування.  

Метою статті доктора хаб., професора Марії Хухри «Соціальна підтримка 
пацієнтів з шизофренією та їхніх сімей» (Польща) було опрацювання відповіді на 
питання, чи пацієнти з шизофренією та їхні сім’ї відчувають соціальну підтримку, і від 
кого найбільше вони отримують таку допомогу? Проблема розроблялася на підставі 
найбільш важливої наявної англомовної літератури. Відмічено, що соціальна система 
підтримки є надважливою для кожної людини, особливо для пацієнтів, в якості захисту та 
підтримки. Розмір і якість підтримки мережі особливо важливий для пацієнтів з 
шизофренією. Це значною мірою пов’язане, між іншим, з ослабленням психопатологічних 
симптомів, легшим перебігом хвороби, меншою кількістю госпіталізацій, підвищенням 
якості життя, кращим психосоціальним функціонуванням та розробленням стратегії 
боротьби з проблемами для зниження тягаря у сім’ї. Незважаючи на великий тягар 
психічних розладів, такі пацієнти та їхні родини отримують меншу підтримку від 
навколишнього середовища, ніж соматично хворі та їхні сім’ї. 

Висловлюємо надію, що видання цього збірника сприятиме подальшій українсько-
польській співпраці у галузі психології між нашими науковими і освітніми установами. 

Автори висловлюють вдячність працівникам Представництва Польської Академії 
наук в Києві – директору Представництва проф. Генрику Собчуку та експерту Ренаті 
Ретковській  – за сприяння у підготовці та виданні збірника. 

 

 

Наукові редактори збірника: 

 

Максименко Сергій Дмитрович, дійсний член НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України (Україна); 

Карамушка Людмила Миколаївна, член-кор. НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та 

міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

(Україна); 

Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна);  

Доктор хаб. Юлія Горбанюк, доцент кафедри здоров’я публічного Інституту наук 

про родину і працю соціальну Католицького Університету Любліна Яна Павла II (Польща) 
 

Київ-Люблін, лютий 2016 р. 

  



 12 

УДК 37.1  

 

Говорун Т.В. 

 

ПРОВІСНИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 

 
Говорун Т.В. Провісники  девіантної поведінки дітей та підлітків. Визначаються   

особливості життєдіяльності дітей та молоді в школі, сім’ї та соціальному довкіллі, які виступають 

показниками високої ймовірності їх  попадання в  групу  «ризику».  Така категорія неповнолітніх 

демонструє нездатність дотримуватись соціальних норм поведінки, проблеми з навчанням та  

напружені стосунки з вчителями, ізоляцію  від життя сім’ї, конфліктне  спілкування з батьками, 

підвладність  впливу вуличних компаній. Діти з дисфункційних сімей   переживають щоденні 

стреси через бідність, безробіття, а також асоціальну поведінку батьків. Відомі психокорекційні 

програми  спрямовані на активізацію здатності дітей до саморефлексії, розвиток  вміння управляти 

гнівом, оволодівати навичками розв’язання  конфліктних ситуацій. 

Ключові слова:  девіантна поведінка,  показники загрози,  дисфункціональна сім’я, 

економічна депривація, агресивність, ресоціалізація. 

 

Постановка проблеми.  Соціально-психологічні умови, які провокують зростання 

ризикової поведінки у дітей та підлітків, як правило, лежить у  площині, з одного боку, в   

порушенні прав дитини на  її нормальний розвиток батьківською сім’єю, неефективності 

взаємодії зі школою, соціальними службами, впливу вуличного оточення, що провокує 

патологічний розвиток особистості, а з іншого в прогалинах державної  економічної та 

культурної політики щодо підтримки сімей з дітьми. Психологічні механізми 

викривленого розвитку особистості дитини та її перевиховання є чи не найголовнішим, 

вічним в історичному ракурсі  предметом  наукових досліджень, до яких сучасна дійсність 

додає все нові і нові запитання. Чи можна передбачити розвиток девіантної поведінки 

дитини, якими  є  її перші провісники, у який спосіб можна загальмувати та усунути 

початки  усталення патологічних властивостей  у неповнолітніх, щоб попередити їхню 

асоціальну поведінку та   помогти їм  стати щасливими, гуманістично орієнтованими 

людьми? 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання прогностики  відхилень в 

поведінці, будь то позитивного чи негативного характеру, в англомовній літературі 

знайшли своє відображення в понятті предиктори. Предиктори визначаються як: «Змінні  

провісники або інша інформація, яка використовується для оцінки майбутніх подій або 

обставин, спроба передбачити, що станеться в кожному конкретному випадку, як правило, 

на основі відомої бази даних або закладених принципів» [2, с.316].  Отже, в контексті 

заявленої теми предиктори - це конкретні ознаки та умови, які засвідчили свою 

безпосередню детермінацію девіантної поведінки дітей  та  появи молоді групи ризику, 

тобто перші  провісники потенційних асоціальних негараздів. З’ясування причин 

відхилень у розвитку дітей, а саме  їхніх  патологічних властивостей в  цілому та  

кожному конкретному  випадку, займається клінічна психологія. В її концепціях панують 

два підходи щодо детермінант психічних  відхилень − біологічний  і середовищний. 

Останній  особливо зважає на так званий сензитивний період  та фази  розвитку в 

онтогенезі, оскільки чимало наукових даних, наприклад розвитку мови чи інших функцій, 

залежить від певного віку дитини, найсприятливішого для її засвоєння. Фрустрація їх  

розвитку зовнівшими чинниками може призводити до затримки їх  інтеріоризації , як і до 

незворотніх змін у психічному відставанні від норми [3; 7]. В контексті нашого 

дослідження є надзичайно важливим положення про соціальні чинники патологічного  

розвитку дитини, які починають свій деструктивний вплив на  її особистість  не тоді, коли 

вона вже  набула досвіду   протиправної поведінки, а набагато раніше, в молодшому 

шкільному віці, сензитивному до наслідування взірців поведінки дорослих. Чи призведуть 

вони до патології  особистісного її розвитку залежатиме від  психічного потенціалу 
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дитини. Не випадково один із засновників психопрофілактики патологічного розвитку  

Дж. Олбі підтримав пропозицію Каплан, автора ідеї про первинну, вторинну  та тритинну 

психопрофілактику, що ризик патології не варто наголошувати в тому випадку, якщо він 

може бути компенсований внутрішньоособистісним потенціалом розвитку. При цьому 

вірогідність  ризикової поведінки є тим вищою, чим більша різноманітність чинників 

високого ризику  і чим слабкіші засоби, які здатні компенсувати загрози [4]. 

 В продовження ідеї загрозливих для особистісного розвитку дитини  соціальних 

чинників Раттер і Квінтон [8] розробили Індекс (предиктор) їх виміру в шкалі ризику  

патології поведінки дітей та   рівні  їх  прогностичного  значення, які  залежать від  

кількості та  особливостей поєднання. Йшлося передовсім про провідні, найбільш вагомі  

чинники  впливу на розвиток дитини - різні аспекти функціонування  батьківської сім’ї.  

Серед несприятливих  сімейних   провісників дитячих девіацій   вчені  визначили шість:  

1) значне розходження в  подружній парі; 

2) низький соціально-економічний статус сім'ї; 

3) скупчення – надто  велика кількість членів сім'ї; 

4) кримінальні справи батька сімейства; 

5) психічне захворювання матері; 

6)  тривале  перебування дитини  поза домом. 

Автори доходять висновку, що  вже у десятирічних хлопчиків вірогідність розладів 

поведінки  тільки при наявності одного предиктора ризику, або навіть при його 

відсутності, становить 2%. Вже 6% вірогідності ризику має молодший школяр при 

поєднанні двох чи трьох предикторів, а за умови збільшення їх  ще на одну одиницю цей 

показник сягає  вже 21%. Цілком логічним було б припустити, що виокремлені 

провісники  появи дітей та підлітків групи ризику, описані авторами дослідження  ще в 

минулому столітті, зберегли свій рейтинг і по нині, проте наповнились новим змістом. 

Мета статті. На підставі  започаткованих вищезазначених досліджень ми  поставили 

перед собою мету проаналізувати, якою мірою  зроблені висновки щодо   рівня вираження 

індексів ризику патологічного розвитку дитини  та їх поєднання, а також щодо  

можливості їх зниження засобами особистісної компенсації, представлені в низці 

сучасних монографій, які узагальнюють досвід  емпіричного дослідження особливостей 

розвитку дітей та юнацтва групи ризику  в новому тисячоріччі та  можливості   його 

профілактики  шляхом запровадження відомих психокорекційних програм. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. У відомій монографії 

«Молодь групи ризику» групи авторів зі спільним прізвищем МакРайтер та з іменами 

Джефрі, Бенедикта, Хелен та Роберта [7], яка  має вже четверте  перевидання, наводяться 

наступні дані. В США, найбагатшій країні світу, 13 мільйонів дітей живе а бідності, а 

згідно прогнозам,  кожен  з трьох дітей буде проживати в таких умовах аж до дорослості. 

Діти афроамериканського та латиноамериканського походження  на відміну від інших 

етнічних груп  диспропорційно бідні у співвідношенні до матеріального статусу  інших 

дітей. При цьому ця бідність вже чітко простежується вже з заледве шестирічного віку. 

Чотири мілліона дітей проживає з хронічно безробітними батьками.   Встановлено, що 

40% дітей живуть в неповних материнських сім’ях. Протиправні  поведінкові акти  діти 

скоюють переважно в післяобідні години, коли вони після школи залишаються без 

нагляду дорослих. Хоча сучасна статистика кримінальної поведінки  неповнолітніх нижча 

у порівнянні з роком 1980, все ж 2,25 мілліонів арештів  підлітків та юнаків  арестовують 

щорічно, при цьому 92000 тисячі з них за агресивні напади, вбивство, зґвалтування, 

крадіжки. Один з 1000 дітей за їхніми прогнозами  буде вбитим до досягнення 20- річного 

віку [6, с.5].  

Отже молодіжні  групи ризику складаються з дітей та підлітків, чиї права на 

нормальний розвиток були порушені в сім’ї та суспільстві. Серед великої кількості 

негативних соціально-психологічних детермінант зpостання протиправної поведінки 

неповнолітніх, економічний виявися найпотужнішим [4; 5; 6; 7]. Він поглиблюється 
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зростанням кількості бідних сімей на фоні майнової дистанції з найбагатшими, 

поширенням явищ економічної стагнації  через безробіття батьків неповнолітніх,  

зростання неповних родин, переважно материнських, а також сімей мігрантів. 

Бідність наражає родини, їхній побут, планування життя на «щоденні стреси», які 

корелюють з багатьма негативними проявами у поведінці їхніх дітей- відставанням в 

умінні навчатися в першу чергу. Брак пізнавальних умінь зафіксовано психологічними 

дослідженнями у дітей з бідних сімей вже з 3–4 років. Академічні неуспіхи дітей з бідних 

родин яскраво простежуються вже зі школи початкової і стають  провідними в  

патологічному розвитку учнів вже у підлітковому віці [9;10]. На підставі таких 

узагальнених даних вимальовується «Зачароване коло убогості», в якому бідна родина 

відчуває брак необхідних коштів для догляду за дитиною (харчування, придбання 

необхідних засобів для фізичного, психічного розвитку і навчання), що провокує 

відставання в мотивації пізнавати, вмінні і бажанні навчатися, породжує низьку 

академічну успішність. А це, в свою чергу, починає звужувати можливості отримання 

професійної освіти, а в подальшому закріплює місце низько кваліфікованої праці і 

відповідної малої платні молодих людей і, незабаром, новоствореної молодої сім’ї та 

молодих батьків [4; 5; 6; 8]. 

Встановлено, що економічні проблеми батьків з бідних сімей позначаються на 

ставленні до власних дітей: вони – або авторитарні у їх вихованні, більш роздратовані 

потребами догляду за ними, агресивні в ситуаціях фахової експертизи умов розвитку, 

значно більш прискіпливі до поведінки малечі, гнівливі і караючі за найменшої провини, 

не задовольняють навіть базові потреби дитини. Або ж набагато частіше, обирають 

нехтуючий, ігноруючий стиль виховання, байдужі не тільки до будь-яких потреб та 

інтересів дітей, але й до їхніх хвороб чи успіхів, маніпулюють ними, спонукають у будь-

який спосіб до заробітку грошей, не переймаються поведінкою, харчуванням, вбранням, 

самопочуттям і, навіть, тривалою відсутністю неповнолітніх синів чи дочок. І ті, і інші 

нездатні до нормальної опіки та догляду за дітьми, емпатійного спілкування з ними, 

задоволення як біологічних, так і соціальних їхніх потреб, байдужі до їх життєдіяльності в 

школі чи поза її межами [4; 5; 8; 9]. 

Виявлено, що навіть тимчасово не працюючі батьки, не кажучи вже про тривало 

безробітних, подібно до вищезазначених, так само відзначаються незадоволенням собою, 

власним життям, що позначається на більш ворожому ставленні до дітей, як до «зайвих 

ротів», частою залежністю як від алкоголю, так і психоактивних речовин, підвладностю 

станам аутоагресії, швидким набуттям симптомів психічних і поведінкових розладів: від 

агресивної, маніакальної чи тривожної поведінки до депресивних станів і самогубств. 

Вони більшою мірою, ніж працюючі батьки, схильні виявляти негативні емоції щодо 

навколишнього світу, сусідів, вчителів, частіше пригноблюють дітей, застосовуючи 

фізичне і психічне їх покарання, що в сукупності не може не позначитися на астенічних 

або гіперстенічних психічних станах дітей як молодшого, так і старшого віку, бажанні 

якось полегшити собі життя, вирватись з під опіки і контролю дорослих, покарати цей 

несправедливий світ за свої негаразди [7: 9; 10; 11]. 

Отже, економічний чинник, поряд з іншими, але в першу чергу зумовлює 

несприятливий психологічний клімат родини, патологічні стилі сімейного виховання, 

вживання психоактивних речовин, що у переважній більшості виявлених соціальними 

працівниками і психологами випадків, розвиває та закріплює у дітей як соціально 

дезадаптивні моделі поведінки-ухиляння від праці навчання, виконання домашніх та 

шкільних обов’язків, прогулювання уроків, так і негативний образ Я - сприйняття себе 

менш успішним, обділеним у порівнянні з іншими сім’ями та однолітками, відчуття 

несправедливості та бажання помсти [4]. Переживання відносної економічної депривації 

та фрустрації відіграє роль спускового механізму, який починає поширювати свій 

деструктивний вплив на зародження та розвиток тих особистісних складових, які 

зумовлюють норму психічного розвитку. Він стає достатньо вагомим у спричиненні 



 15 

ризику особистісного розвитку передовсім дітей сімей емігрантів, біженців, неповних, 

багатодітних родин, національних меншин, а також неповнолітніх матерів. 

Ймовірність антисоціальних злочинів дітей  значно зростає після шкільних занять. 

Психологічний тиск антисоціальних підліткових групувань, серед яких зростають 

статевозмішані і, навіть, дівочі, є тим чинником, який залучає неповнолітніх до 

кримінальної активності. Підліткова вагітність (у переважній більшості незапланована) та 

венеричні захворювання, наркоманія, алкоголізм є також наслідком браку прихильності 

знедолених бідних людей, браку освіченості батьків і дітей,  відсутності статевої просвіти 

в тому числі [7; 9; 10]. Відчуття відносної економічної фрустрації є тим соціально-

психологічним чинником і водночас механізмом, який розвиває предиспозицію 

підростаючої особистості до протестно-девіантної, а значить ризикованої поведінки. 

Явище відносної економічної депривації пояснює, чому рівень агресії (правопорушень 

різного характеру) є вищим в тих країнах, де різниця в доходах багатих і бідних є більшою 

і очевидною [4; 8]. 

Якщо сім'я не в змозі виконувати свої виховні функції, ризикованість поведінки 

дітей  зростає через розвиток  у них таких патологічних властивостей як-то: агресія, 

дратівливість, імпульсивна поведінка, антигромадські дії; відсутність самоповаги, 

відчуття власної меншовартості, низький  рівень саморегуляції («слабкий» самоконтроль),  

нездатність навчатися, домагатися успіхів в навчанні, відсутність розвитку ключових  

компетенцій і, в першу чергу, соціальних.  

Низький рівень довіри до  дорослих (як до батьків, так і до вчителів) накопичення 

психологічних захисних механізмів, використовуваних на своє виправдовування (брехня, 

звинувачення інших), набуття досвіду  фізичної агресії щодо однолітків, особливо під 

впливом вуличних розбійницьких компаній,   так чи інакше без профілактичних засобів 

призводить до вживання психоактивних речовин, а разом з ними до зростання    

кримінальних вчинків.  Наслідком цього стають реальні загрози  життя  підлітків групи 

ризику, які представлені п'ятьма  типовими  категоріями  їх проявів: видалення зі школи, 

самогубства через ризиковану поведінку, алкогольна та наркотична залежність, венеричні 

проблеми, зґвалтування, вагітність та  засудження за правопорушення.  

Що  може  підвищити протидію підлітком негативним зовнішнім чинникам? Які 

особистісні властивості  прагнуть  розвинути у них  психотерапевти, щоб  діти  могли 

протиставити себе несприятливим умовам життєдіяльності, відновити  свою психологічну  

здатність долати повсякденні стреси, повернутись до  так  званої нормальної поведінки ?  

В cловнику АРА [2] психологічна нормальність визначається як широке поняття 

аналогічне психічному здоров'ю. Хоча у визначенні  підкреслюється  можливість 

врахування  культурно обумовлених розходжень,  воно чітко  окреслює  стандарти норми, 

як: 

- здатність індивіда справлятися з повсякденними завданнями і проблемами життя; 

- здатність  усвідомлювати, планувати і організовувати свою діяльність; 

- вміння долати екстремальні ситуації і пов'язані  зі стресом емоційні стани; 

- здатність розуміти себе, вирішувати внутрішні конфлікти; 

- не мати об'єктивних симптомів психічних і поведінкових розладів. 

На розвиток  яких властивостей  спрямовані за звичай профілактичні 

психокорекційні програми  щодо  дітей та підлітків групи ризику? 

Вони методологічно обґрунтовані Всесвітньою  організацією охорони здоров'я, яка  

окреслила їх базовими життєвими навичками, тобто  ключовими компетенціями в житті  

кожної людини [10; 11]. Серед них вказані компетенція навчання, яка  набувається 

шляхом розвитку  уміння навчатися. Відсутність  або брак цієї здатності викликає чимало 

проблем, передовсім, в професійній, соціальній адаптації молодої людини  до 

самостійного життя, умінні працювати,  шукати вирішення  поточних побутових  

труднощів, самореалізації в праці, здобуванні кваліфікації і фаховому  зростанні.  
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Друга компетентність включає в себе все те, що пов'язане з  поняттям «Я-

концепцією»  – підтриманням позитивної думки про себе, здатності  до саморефлексії, 

адекваного самооцінювання, самопідтримки, самоствердження, самоефективноті, 

особистісного зростання тощо. 

Третя компетентність – це уміння спілкуватися з іншими, або здатність до  

позитивної міжособистісної комунікації. Дружба, симпатія дітей – це  первинні ознаки 

поступового розвитку комунікативних навичок, які  в майбутньому  забезпечують 

ефективне виконання соціальних ролей, успішне соціальне функціонування, інтеграцію в 

професійні групи та   соціальні інституції. 

 Ця компетенція є протилежною властивістю до провідної  негативної  

характеристики важковиховуваних підлітків - їхньої агресивності. Сутність набуття  

компетенції полягає в здатності дітей контролювати власні агресивні прояви, блокувати 

гнівливі думки та імпульсивні реакції, а також в умінні протистояти будь-яким формам 

насильства, до якого відноситься здатність захищати скривджених людей, не бути 

пасивним свідком  приниження та знущання над іншими.  

Четверта компетенція  заявлена як  здатність  дітей та підлітків до  «копінгу»,  тобто 

уміння протидіяти труднощам, пов'язаним з різними  стресами: важкими сімейними  

подіями, переживаннями поточних  життєвих   труднощів, хвилюванням з приводу 

власних неуспіхів. Практика підтвердила, що діти і підлітки, які в змозі прийняти 

труднощі як звичайні події в повсякденному людському бутті, здатні більш  адекватно 

оцінювати стресову ситуацію,  раціонально її осмислювати, знаходити шляхи   її 

розв’язання, шукати допомогу та підтримку в оточуючих людях . 

П'ята компетентність визначається як здатність  до самокерівництва, 

самодисципліни, цілепокладання, планування майбутнього і сьогодення.  Ця компетенція 

відноситься до уміння вести розмову з собою,  мріяти і створювати плани та їх досягати . 

Основна  її ідея – «Я можу планувати і контролювати своє власне життя, прогнозувати 

наслідки своїх дій».  

Аналіз досвіду впровадження всесвітньо відомих психокорекційних програм для 

дітей та молоді групи ризику [8-11], а саме BLOCKS (building lives on cooperative 

knowledge skills), що можна трактувати як розбудова життя на засадах уміння ділитись 

знаннями; ART (anxiety reduction training) як тренаж здатності знижувати тривожність; 

ICPS (interpersonal cognitive problem solving) як когнітивне розв’язання міжособистісних 

проблем; SPARK як комплексна програма, яка включає в себе розвиток комунікативних 

умінь, блокування гніву, протистояння психологічному тиску однолітків, явищу булінгу, 

навчання саморегуляції емоційних станів, розвінчуванню стереотипів етнічного та 

гендерного характеру, розбудові романтичних стосунків тощо; Co-ping power як розвиток 

здатності до саморегуляції шляхом активізації когнітивних функцій, уміння переоцінки 

сприйняття інциденту, конфлікту, яке має протистояти гніву і сторонній агресії та багато 

інших засвідчують свою ефективність в ресоціалізації дітей та підлітків «групи ризику», 

[11]. 

Висновки. За останні роки  досягнуті значні успіхи в  розробці теоретичних засад та 

узагальненні емпіричних даних щодо визначення індикаторів прогностичного розвитку 

антисоціальної поведінки  дітей та підлітків.   Чимало сучасних емпіричних досліджень 

витоків кримінальної поведінки  юнацтва доводять, що бідність в сім'ї, її низький 

соціальний статус значною мірою підвищує в її функціонуванні  ризик психічного, 

фізичного  та економічного  насильства щодо  дітей та підлітків, породжує нестабільність 

догляду за ними. Порушення основоположних прав дитини на  виховання в сім’ї, належну 

опіку та догляд, здобуття освіти, всебічний розвиток особистості призводить до появи 

важковиховуваних  неповнолітніх.  Саме, сім’я, яка відчуває хронічний  фінансовий стрес, 

породжує ефект емоційної депривації дитини, який  негативно позначається  на розвитку  

її особистості вже з  молодших років. 
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Якщо  батьки  не в змозі виконувати свої виховні функції,  про ризикованість  

розвитку їхніх дітей починають свідчити такі провісники, як обмеження спілкування з 

рідними,  підпадання під вплив вуличних компаній, де набувається досвід вживання  

алкоголю і наркотиків  та антисоціальної поведінки, і як наслідку  відставання в навчанні,  

опозиція до школи та її полишення, протиправні вчинки. Предикторами ризикового 

розвитку дітей виступає  в свою чергу поява  низки  патологічних властивосей, серед яких 

чільне місце посідають агресивність, імпульсивність, почуття меншовартісності та 

обділеності, демонстрація ціннісних настановлень, відмінних  від просоціальних. 

Психопрофілактичні та прихокорекційні програми, які витримали широку апробацію та 

довели свою ефективність, орієнтовані на  розвиток у дітей та підлітків самоконтролю  

проявів гнівливості та агресивності в конфліктних ситуаціях, набуття досвіду копінг 

поведінки в реагуванні на стресогенні ситуації, уміння навчатися та брати на себе 

відповідальність за власне життя. Орієнтирами для розробки змісту психокорекційних 

програм   виступають ключові компетенції, як базові життєві знання та навички. Значні 

успіхи досягнуті в розробці теоретичних та практичних моделей в галузі профілактики 

перших провісників девіантної поведінки дітей та профілактики їх підпадання під групи 

ризику. Проте  проблеми сучасного суспільства, а саме релігійна, культурна міграція, 

збільшення кількості  міжнаціональних конфліктів та кількості сімей біженців, ставлять 

перед  психологічною наукою нові виклики, пов’язані з інтеграцією в іншомовне 

середовище, неприйняттям  іншої культури та релігії, що  вже  має нові  свої  провісники 

груп ризику  для дітей та юнацтва.  
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Говорун Т.В. Предвестники девиантного поведения детей и подростков.  Определяются 

особенности жизнедеятельности детей и молодежи в школе, семье, социальной среде, которые 

выступают показателями высокой вероятности их попадания в группу «риска». Такая категория 

несовершеннолетних демонстрирует неспособность придерживаться социальных норм поведения, 

проблемы с обучением и  напряженные отношения с учителями, изоляцию от жизни семьи, 

конфликтное общение с родителями, подверженность влиянию уличных компаний. Дети из 

дисфункциональных семей переживают ежедневные стрессы из-за бедности, безработицы, а также 

асоциальное поведение родителей. Известные  психокоррекционные программы направлены на 

активизуацию способности детей к саморефлексии, развитие умения управлять гневом, овладевать 

навыками разрешения  конфликтных ситуаций. 

Ключевые слова: девиантное поведение, показатели угрозы, агрессивность, 

дисфункциональная семья, экономическая депривация, ресоциализация. 
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Hovorun T.V. Predictors of children and adolescent deviant behavior. On the basis of 

generalization of empirical studies of deviant behavior we have analyzed the peculiarities of life and 

activity of children and adolescent in school, family, their  social environment that may serve  indicators  

of high probability of falling them into the group of «risk». This category of juveniles demonstrates 

inability to adhere to social norms of behavior, has learning problems in school and tension relationships 

with teachers, isolation from family life and conflictual communication with parents and   relatives. They 

are also been influenced by impact of street companies, where spend most of the time, experiencing  

substance use and criminal  actions. Children from disadvantaged dysfunctional families feel everyday 

stress due to poverty, unemployment and asocial behavior of parents ,which  ignore the needs and 

interests  of their sons and daughters Such parents usually are more irritated by the necessity  to perform 

adult duties of bringing up children, unable to  take responsibility for their maturation. Thus mental, 

physical, economic and sexual violence are been usual experience of such children and adolescents. 

Factors which provoke the development of risk behavior are from one side situated in dysfunctional 

parents family, from others in  social environment-school, socio-cultural institutions, government  youth 

policy.  Teenagers at risk could be identified by such personality trait like low self-esteem, helplessness, 

isolation, need to act out, poor communication skills, need to achieve.  There psycho effective 

implementation of psycho correctional programs  address to prevention and intervention efforts to meet 

the needs of children at risk, so that individuals, families schools and communities can low the 

dysfunction effects. Prevention strategies designed to deal with   children ability to self-reflection and 

development social and perceptual capacities, allowing minors consciously regulate their own expression 

of aggression, acquire skills to manage anger, acquire skills  of resolution  different conflict situations. 

Primary prevention consists of attempts to reduce youth stress, whereas secondary on teaching them 

coping skills. 

Keywords: deviant behavior, performance threats, dysfunctional family, economic deprivation, 

aggression, resocialization. 
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DZIECKO W RODZINIE TRANSNARODOWEJ. 

AKTUALNE PROBLEM OPIEKI I WSPARCIA  

 

Gorbaniuk J. Dziecko w rodzinie transnarodowej. Aktualne problem opieki i wsparcia. 

Głównym celem artykułu było zdiagnozowanie psychospołecznego funkcjonowania dziecka w rodzinie 

migrantów zarobkowych, w sytuacji ich długotrwałego pobytu za granicą. Analiza dostępnej literatury z 

zakresu nauk społecznych pozwoliła określić te obszary życia dziecka oraz ich konfigurację, które mogą 

być czynnikami doświadczenie przez dziecko syndromu „zagubienia w sieroctwie” lub popularnie 

określanego syndromu jako „Euro-sieroctwa”. 

Badania zostały zrealizowane na grupie 90 dzieci w wieku od 3 do 17. Dane do analiz 

zgromadzono za pomocą kwestionariusza wywiadu opracowanego na potrzeby badań. Uzyskane wyniki 

wskazują, iż  większość badanych dzieci jest pod opieką jednego z rodziców, najczęściej matki dziecka, 

natomiast 3/4 badanej grupy wskazuje na osamotnienie w sytuacjach trudnych.  Tylko 12% badanych 

dzieci wskazało, że mogą liczyć na pomoc najbliższych (rodzeństwa, dziadków, dalszej rodziny) oraz 4% 
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dzieci doświadczyło profesjonalnej pomocy w szkole. Dzieci nie otrzymujące odpowiedniego wsparcia 

doświadczają reakcji psychosomatycznych. 

Słowa kluczowe: dzieci, ponadnarodowa opieki rodziny, wsparcia społeczne. 

 

Wstęp. Skala migracji Polaków i jej zasięg, a tym samym jej skutki uderzają w wiele 

rodzin. „Współcześnie pojawia się nowa kategoria rodzin niekompletnych, a mianowicie rodziny 

z czasową nieobecnością jednego rodzica lub obydwojga, na skutek wyjazdów zarobkowych 

podejmowanych ze względu na dobro rodziny. Perspektywa lepszego jutra zwycięża nad 

trudnościami wynikającymi z potencjalnie chwilowego rozłączenia rodziny. Jednak bilans 

zysków i strat w wypadku funkcjonowania rodziny, często bywa dla niej niekorzystny. Rozłąka 

spowodowana migracjami zarobkowymi rodziców jest czynnikiem zmieniającym normalny rytm 

życia rodziny” [1]. Modyfikacji ulegają relacje między małżonkami i między dziećmi a 

rodzicami, zmienia się struktura rodziny, zakres obowiązków poszczególnych członków rodziny, 

także emocjonalność i stany psychiczne „uczestników migracji”.  

Rodzina migracyjna, jako rodzina rozłączona, stoi przed koniecznością zmagania się z 

trudnymi emocjami poszczególnych członków rodziny, powstałych na skutek rozdzielenie osób 

o bardzo silnej więzi emocjonalnej, jaką jest więź małżeńska czy więź pomiędzy rodzicem a 

dzieckiem. Szczególnie trudną emocjonalnie jest sytuacja dziecka rozłączonego z jednym lub 

obojgiem rodziców na dłuższy okres czasu. Dzieci te często zostają pod opieką różnych osób o 

różnym stopniu pokrewieństwa oraz najczęściej bez uregulowanej opieki prawnej jak i 

możliwości przejęcie pełnej odpowiedzialności za wychowanie dziecka. B. Balcerzak-

Paradowska [2] prowadziła badania wśród rodzin rozłączonych okresowo z powodu migracji, na 

podstawie których, wymienia powstanie szeregu trudności wychowawczych, z którymi boryka 

się rodzic lub „tymczasowy opiekun dziecka” pozostały w kraju. W zrealizowanych przez 

autorkę badaniach najczęściej występowały takie trudności jak: konflikty, niezdyscyplinowanie, 

nieposłuszeństwo dzieci, obniżenie się wyników w nauce, wagary oraz pojawienie się agresji.  

Jak twierdzi A. Nowakowska [3], gdy brak jest obecności jednego z rodziców, wtedy drugi 

małżonek musi przejąć jego role. Prowadzi to często do narastania frustracji i napięć, a także do 

poczucia przeciążenia natłokiem obowiązków. Osamotniony rodzic zwykle odczuwa stres, z 

czym łączy się obniżenia satysfakcji z życia oraz jakości relacji rodzinnych, tworzących ogół 

atmosfery domowej w rodzinie.  

Podobne wnioski z badań podaje T. Kukołowicz [4], która stwierdza, iż w rodzinach 

migracyjnych, gdzie opiekę nad dziećmi sprawuje tymczasowo jeden z rodziców zazwyczaj 

sytuacje wychowawcze są nacechowane: niepokojem, osamotnieniem, a także brakiem 

subiektywnego poczucia posiadania wsparcia społecznego przez osoby bliskie. Natomiast  

„osamotniony” rodzic nie mogący uzyskać wsparcia w najbliższym otoczeniu, nie jest 

jednocześnie w stanie zapewnić poczucia bezpieczeństwa i wsparcia emocjonalnego własnym 

dzieciom.  

Ponadto wskazuje się, iż rodzina rozłączona generuje szereg cech sytuacyjnych 

utrudniających tworzenie właściwego środowiska wychowawczego sprzyjającego rozwojowi 

dziecka [5]. Wśród nich wyróżnione są: 

a) brak stabilizacji rytmu życia oraz ciągłości wychowania dzieci;  

b) radość ze spotkań psuje niepokój kolejnego rozstania, co powoduje napiętą sytuację 

oraz rozluźnienie więzi rodzinnej, a dane spotkania kojarzone są z otrzymanymi prezentami;  

c) spotkania przybierają zazwyczaj charakter odświętny, utrudniając rozumienie rodzinnej 

rzeczywistości, gdyż wyraża się ona w przeplataniu codzienności z zaplanowanymi lub nie 

przyjazdami rodzica;  

d) dzieci pomimo tęsknoty za migrującym rodzicem, jednocześnie przywiązują się bardziej 

do tego rodzica, który pozostał i uczą się, że jedynie u niego mogą poszukiwać wsparcia w 

sytuacjach problemowych;  

e) rodzic migrujący przestaje rozumieć sytuacje rodzinne, a także jego nieobecność 

sprawia, iż nie ma możliwości w nie ingerowania;  
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f) zostaje zakłócony proces identyfikacji z własną płcią u dzieci, gdyż prezentowany jest w 

wychowaniu tylko model kobiety jako matki lub mężczyzny jako ojca;  

g) dobre lub bardzo dobre warunki materialne kreują u dzieci przekonanie, iż na tym 

polega sens życia i wszystko należy mu podporządkować;  

h) rozluźnienie więzi małżeńskiej spowodowane usamodzielnieniem się małżonków, a 

także ostudzenie klimatu emocjonalnego, grożące trwałości rodziny. 

Cele badania. Na podstawie opublikowanych badań nad sytuacją emocjonalną dziecka 

wychowującego się w rodzinie rozłączonej postawiono następujące  pytania badawcze:  

 kto sprawuje opiekę nad dzieckiem w rodzinie migracyjnej?  

 czy istnieją osoby z najbliższej rodziny, które wspierają samotnego rodzica w 

opiece nad dzieckiem?  

 czy dzieci z rodzin migracyjnej przeżywają trudności emocjonalne z powodu z 

rozłąki z rodzicem i czy do tego się przyznają? 

 czy dzieci z rodzin migracyjnej mają poczucie wsparcia emocjonalnego wśród 

najbliższej rodziny oraz środowiska społecznego? 

 kto najczęściej jest postrzegany przez dzieci jako adekwatne źródło wsparcia 

społecznego? 

 Jakich reakcji psychosomatycznych doświadczają dzieci w sytuacji długotrwałej 

rozłąki migracyjnej z rodzicem? 

Grupa badana. Badaniem zasadniczym objęto grupę 90 dzieci wychowujących się w 

rodzinach, w których jeden lub obydwoje rodziców pracują za granicą dłużej niż pół roku. 

Badania były prowadzone w domach osób badanych. Rodziny dzieci migracyjnych 

charakteryzowały się różną strukturą, wynikającą z sytuacji migracji rodziców. Zdecydowanie 

największą grupę stanowiły dzieci z rodzin, w których matka sprawuje tymczasowo samotnie 

nad nimi opiekę, natomiast ojciec przebywa za granicą. Sytuacja ta dotyczyła 70% ogółu badanej 

grupy. Wychowywanie się w rodzinie, gdzie tymczasową opiekę nad dziećmi pełni jedynie 

ojciec, natomiast matka zarabia za granicą, dotyczy 17% badanej grupy. Typ rodziny, 

charakteryzujący się trwałym brakiem obydwojga rodziców w grupie badanej wyniósł 13% 

ogółu. 

W grupie badanych dzieci z rodzin migracyjnych znalazło się 55,84% dziewczynek oraz 

44,16% chłopców. Rozpiętość wieku badanych dzieci wyniosła od 3 do 17 lat. Grupę kontrolną 

stanowiło 90 dzieci wychowujących się w rodzinach bez doświadczenia rozłąki migracyjnej z 

rodzicem. Dzieci dobierano parami, biorąc pod uwagę następujące zmienne kontrolne: wiek, 

płeć i miejsce zamieszkania. 

Narzędzie badawcze. Na potrzeby badań skonstruowano kwestionariusz wywiadu 

dotyczący szczegółów sytuacji rozłąki migracyjnej dziecka z rodzicem lub rodzicami 

wyjeżdżającymi za granicę do pracy. Zawierał on uszczegółowione dane odnośnie tego, który 

rodzic wyjeżdża za granicę do pracy, od jakiego czasu przybywa poza domem, jak długo może 

trwać rozłąka z rodziną do następnego spotkania. Kwestionariusz określał także typ migracji 

rodzica, sposób i częstotliwość kontaktu dziecka z rodzicem będącym za granicą, formę opieki 

nad dzieckiem pod nieobecność rodzica lub rodziców, rodzaje wsparcia jakie dziecko otrzymuje 

od osób najbliższych oraz instytucji. Dodatkowo został umieszczony blok pytań dotyczący 

wystąpienia symptomów zaburzeń psychosomatycznych towarzyszących sytuacji wyjazdów 

zagranicznych rodziców badanych dzieci.  

Wyniki. 1. Opieka i wsparcie społeczne dziecka w rodzinie transnarodowej. 

Funkcje opiekuńcze w rodzinie migracyjnej są elementem bardzo istotnym dla właściwego 

rozwoju psychospołecznego dziecka. Rodzic migrujący za pracą do innego kraju doświadcza 

pewnego paradoksu: opuszcza swoje dzieci na długi okres czasu, często liczony w latach, w celu 

stworzenia im lepszych warunków do życia i wychowania. Aby jednak takie poświęcenie z 

obydwu stron - rodzica i dziecka mogło przynieść zamierzone efekty i pomóc mu w rozwoju 

powinny być spełnione dwa warunki: (1) wyjazd rodzica musi łączyć się z zaspokojeniem 

potrzeb ekonomicznych dziecka oraz (2) dzieci muszą mieć zapewniona właściwą opiekę [5]. 
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W przeprowadzonych badaniach analizowano formę opieki, jaką dzieci miały 

zapewnioną podczas nieobecności któregoś z rodziców w domu lub też braku ich obojga. 

Wykres 1 przedstawia odsetek osób zaangażowanych w opiekę nad dziećmi w badanej grupie. 

Prezentowane wyniki nie sumują się do stu, ze względu na możliwość wyboru więcej niż 

jednego opiekuna.  

 

Wykres 1. Opieka nad dzieckiem w rodzinie migracyjnej 

 
 

Najczęściej, bo w około 85% sytuacjach, opiekę nad dziećmi sprawuje drugi rodzic. W 

zdecydowanej większości, są to matki (76%), które całkowicie przejmują funkcję opiekuńczo-

wychowawczą lub w nieznacznej części zmieniają się w pełnieniu funkcji rodzicielskich ze 

swoimi mężami. Sytuacja ta dotyczy ok. 6% rodzin funkcjonujących w systemie migracji 

wahadłowej. Znaczna część rodziców czasowo samotnie sprawujących opiekę nad dziećmi ma 

również pomoc ze strony swoich rodziców (dziadków dziecka), własnego rodzeństwa, 

kuzynostwa oraz starszych dzieci. 

Dzieci bardzo często wskazywały na dziadków (ok. 50%), jako swoich opiekunów w 

okresie nieobecności jednego (w sytuacji samotnego rodzicielstwa lub rozwodu) lub obydwojga 

rodziców. W zdecydowanej części stanowią oni raczej wsparcie rodziny w jej opiece nad 

dziećmi (36%), a nie całkowite przejęcie obowiązków wychowawczych. Pod opieką wyłącznie 

dziadków przebywało ok. 12% badanych dzieci. Dalsza rodzina (ciocia lub wujek), pojawili się 

w odpowiedziach dzieci jako osoby pomagające w opiece u 1/3 badanych dzieci, natomiast jako 

wyłączni opiekunowie dziecka stanowili jedynie 4% grupy. Starsze rodzeństwo w opiekę nad 

młodszym bratem lub siostrą było angażowane dosyć rzadko i dotyczyło ok. 15% rodzin. Z tej 

jednak grupy - 6% dzieci znajdowało się pod wyłączną opieką dorosłego rodzeństwa, w sytuacji, 

gdy obydwoje rodzice wyjechali do pracy za granicą. Pod opieką osób z poza rodziny dziecka 

znajdowało się tylko jedno dziecko, wychowywane przez rodziców nowego partnera mamy, z 

którym ona wyjechała za granicę. Żadne z badanych dzieci nie miało ustanowionej prawnej 

opieki zastępczej.  

Jak wskazują powyższe wyniki w opiekę nad dziećmi w rodzinach migracyjnych było 

zaangażowanych wiele osób o różnej formie pokrewieństwa z dzieckiem lub tylko jeden członek 

rodziny.  

Wykres 2 przedstawia wielkość wsparcia społecznego czasowo samotnie sprawującemu 

nad dzieckiem opiekę rodzicowi w subiektywnym odczuciu dziecka. Badane dzieci, na 

postawione pytanie odnośnie osób opiekujących się nimi podczas nieobecności jednego lub 

obydwojga rodziców miały do wyboru sześć możliwości odpowiedzi oraz odpowiedź „inne 

osoby”. Zdecydowana większość dzieci (ok. 45%) ma poczucie, że jest pod opieką tylko jednej 

osoby.  

Sytuacja taka jest zarówno dużym obciążeniem dla osoby pełniącej opiekę, jak również 

dla dziecka, które w związku z tym może mieć podwyższony niepokój oraz osłabione poczucie 

bezpieczeństwa. Około 26% badanych dzieci wskazało, że znajduje się pod opieką co najmniej 
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dwóch osób oraz ok. 21% zaznaczyło trzy pozycje w odpowiedziach. Dosyć szeroki krąg osób 

wspierających dziecko w trakcie nieobecności taty lub mamy  posiada jedynie 7% dzieci – 

„czterech opiekunów” oraz ok. 4% respondentów, wskazało na posiadanie pięciu osób na które 

zawsze może liczyć. 

 

Wykres 2. Ilość opiekunów dziecka w trakcie jego rozłąki migracyjnej z rodzicem 

 
 

Czynnik subiektywnego poczucia wsparcia społecznego jest niezmiernie ważny dla 

dobrego funkcjonowania dziecka. Poczucie to jest wynikiem przekonania o możliwości  

uzyskania zrozumienia, pocieszenia oraz konkretnych działań pomocowych w różnych 

sytuacjach życiowych, definiowanych przez dziecko jako trudne. Jak wskazują badania 

prowadzone nad znaczeniem wsparcia społecznego dla dzieci w sytuacji stresowej, istotne jest 

nie tyle ilość uzyskanego wsparcia, lecz sama świadomość wielu źródeł wsparcia, możliwych do 

uzyskania w bliższym lub dalszym otoczeniu [6].  

Przeanalizowano również zapotrzebowanie dzieci na pomoc w sytuacjach trudnych oraz 

ich subiektywne przekonanie na temat możliwości otrzymania go w najbliższym otoczeniu. 

Tylko 18% dzieci jest przekonana, że dobrze sobie radzi w trudnych dla nich sytuacjach i nie 

potrzebuje wsparcia z zewnątrz: „mam swoje metody na stres i daję sobie radę” – tego typu 

wypowiedzi badanych zostały zakwalifikowane do tej kategorii.  

 

Wykres 2а. Czy uważasz, że potrzebujesz pomocy w sytuacji trudnej, gdy tata lub mama 

przebywa za granicą i czy ktoś Cię wówczas wspiera? 

Tak, potrzebuję 
pomocy ale nikt 

mnie nie 

wspiera
69%

Nie,  nie 
potrzebuję 
pomocy –

dobrze sobie 
radzę
18%

Tak, potrzebuję 
pomocy i 
uzyskuję 

wsparcie
13%

 
Podobnie, zaobserwowano bardzo niski odsetek dzieci (13%), które znajdują się w 

sprzyjającej sytuacji społecznej, wynikającej z faktu, iż pomimo że  potrzebują pomocy i nie 

radzą sobie z trudnościami, zawsze otrzymują wsparcie lub mogą liczyć na pomoc ze strony 

najbliższego otoczenia. Przykładowa wypowiedź dziewczynki 7 lat (mama od dwóch lat pracuje 

za granicą): „starsza siostra jest bardzo dobra dla mnie, zawsze pomaga mi w lekcjach, lub gdy 
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ją o coś proszę”. Takiej odpowiedzi udzielały najczęściej dzieci (75%), które twierdziły, że są 

pod opieką trzech i więcej opiekunów w trakcie trwania rozłąki migracyjnej z rodzicem. 

Natomiast, warto podkreślić, iż wśród badanych dzieci, aż 69% zasygnalizowało potrzebę 

pomocy i wsparcia w różnych swoich problemach, jednocześnie stwierdzając, że nie ma nikogo 

w ich najbliższym otoczeniu, kto mógłby je wówczas wesprzeć lub pocieszyć. Należy 

stwierdzić, że tego typu wewnętrzne przekonanie jest bardzo obciążające dla dziecka uczuciem i 

wskazuje na istnienie wielu braków w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wspierającej w rodzinach 

migracyjnych.  

Jak podaje literatura przedmiotu na tęsknotę, osamotnienie i trudności z radzeniem sobie 

z rozłąką często wskazują osoby dorosłe, czyli rodzice czasowo samotnie sprawujące opiekę nad 

dziećmi [7]. Jednak jednocześnie zaznaczają, że ich dzieci znacznie lepiej znoszą rozłąkę z 

rodzicem niż oni sami. Wynikiem takiego sposobu postrzegania sytuacji w rodzinie, może być 

nadmierna koncentracja rodzica na własnych trudnych uczuciach, co osłabia możliwość empatii i 

zrozumienia sytuacji i uczuć dziecka1. Często zdarza się, że najbliższe otoczenie dziecka jest 

pochłonięte swoimi sprawami, i nie dostrzega jego trudności psychologicznych, z kolei dalsze 

otoczenie nie dysponuje gotowością do współczucia i zrozumienia dziecka, chociażby z tej 

przyczyny, że w naszym społeczeństwie nadal istnieje przekonanie, o tym że praca za granicą 

jednego z członków rodziny jest raczej dobrodziejstwem dla rodziny, niż czynnikiem 

destabilizacji lub cierpienia. 

Dzieciom zadano wprost pytanie dotyczące osób, które stanowią dla nich źródło wsparcia 

psychologicznego. Dotyczyło ono zarówno osób z najbliższego otoczenia dziecka, takich jak: 

rodzice, rodzeństwo, dziadkowie dalsi krewni, jak i osób mogących udzielić im pomocy w 

szerszym otoczeniu, w którym dziecko funkcjonuje – sąsiedzi, przyjaciele, szkoła, kościół. Gdy 

chodzi o dalsze otoczenie dziecka, w tym również instytucjonalne, żadne z dzieci objętych 

programem nie zaznaczyło, że tego typu wsparcie otrzymuje lub widzi możliwość otrzymania.  

Zaskakujące jest, że żadne dziecko nie wskazało, że rodzice stanowią dla nich źródło 

wsparcia psychologicznego w ich własnym przekonaniu. Dzieci nie znajdują zrozumienia dla 

swoich uczuć, współczucia, zaangażowania lub zgody czy akceptacji na istnienie trudnych chwil 

w ich życiu spowodowanych rozłąką. Być może wśród rodziców działa silny mechanizm 

psychologiczny, jakim jest zaprzeczanie istnieniu trudności psychologicznych u dziecka. W razie 

akceptacji tej sytuacji – rodzic jest przekonany, że musi tę sytuację zmienić lub do niej nie 

dopuścić, natomiast aktualnie z różnych względów jest to niemożliwe. 

 

Wykres 3. Kto najbardziej Cię wspiera w sytuacjach trudnych? 

Rodzeństwo
50%

Dziadkowie
31%

Dalsza rodzina: 
ciocia, wujek,    

kuzyni

19%

 
 

Najczęstszym źródłem wsparcia dla siebie w sytuacji rozłąki, dzieci upatrują we własnym 

rodzeństwie (50%) (zob. Wykres 3). Jeżeli pominąć jedynaków, to odsetek ten wzrasta do około 

70%. Rodzeństwo przeżywa podobne trudności i jest w znacznej mierzy gotowe do rozmowy na 

temat sytuacji, w której się znalazło. Dzieci często wspólnie fantazjują na temat przyszłości, 

                                                           
1Mama jest smutna i jest jej ciężko bez taty. Nie mogę jej martwić - odpowiadam, że wszystko jest OK (chłopiec, 12 

lat). 
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wyobrażają sobie sytuację powrotu rodzica oraz szczęśliwe wspólne życie rodziny, realizację 

celów i marzeń, które są stawiane przez rodziców – jako cele migracji zarobkowej (najczęściej 

cele te są związane z zapewnieniem rodzinie dóbr materialnych – czyli wymarzony dobrobyt). 

Kolejne osoby, na które dziecko może liczyć w sytuacji dla niego trudnej, są to 

dziadkowie, często wspierające rodzica w opiece nad dziećmi. 31% dzieci wskazuje, że może 

zwracać się do dziadków po pomoc i taką od nich otrzymuje. Dalsza rodzina czyli ciocia, wujek, 

kuzyni, jako oparcie i pomoc dla dziecka występują w 19% przypadków.  

Gdy chodzi o źródło wsparcia psychologicznego, jakie stanowi szersza społeczność, 

oferując dzieciom wsparcie specjalistyczne w ramach szkoły, placówek socjalnych czy też 

instytucji kościelnych, to jedynie bardzo mały odsetek dzieci (ok. 4%), uznało, że na taką pomoc 

mogą liczyć, zwracając się tylko do pani w świetlicy szkolnej lub środowiskowej.  

Na podstawie analizy wsparcia społecznego oraz specjalistycznego udzielanego dzieciom 

z rodzin migracyjnych należy stwierdzić, że w odczuciu dzieci jest ono bardzo znikome. Warto 

w tym miejscu odwołać się  do Art. 49a Ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, w 

którym nakreślone są zadania pracownika socjalnego. Ustawodawca nakłada na pracowników 

socjalnych odpowiedzialność za realizację następujących celów pracy socjalnej: (1) 

ratowniczego - przez zapewnienie podstawowych warunków do życia tym, którzy są ich 

pozbawieni; (2) kompensacyjnego - przez zaspokojenie potrzeb indywidualnych, których 

jednostki nie są w stanie zaspokoić we własnym zakresie; (3) ochronnego - przez 

minimalizowanie negatywnego wpływu czynników, które nie mogą ulec zmianie oraz (4) 

promocyjnego - przez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów i trudności w celu pomocy 

jednostkom i grupom w osiąganiu bardziej satysfakcjonującego poziomu życia [8].  

Rodzina migracyjna i wychowujące się w niej dzieci wymagają działań ze strony 

pracownika socjalnego we wszystkich wymienionych obszarach. Pracownicy socjalni z zakresu 

pomocy dziecku i rodzinie migracyjnej muszą podjąć pracę profilaktyczną i diagnostyczną w 

pełnym zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych w środowisku rodzinnym dziecka w 

rozłące z rodzicem.  Istotną jest współpraca  z  różnymi  podmiotami  realizującymi zadania 

opiekuńczo-wychowawcze w środowisku lokalnym, a przede wszystkim wspierać pedagogów i 

psychologów szkolnych poprzez diagnozę socjalną sytuacji bytowej dziecka, monitorowanie form 

sprawowanej opieki nad dzieckiem po wyjeździe rodziców za granicę. Ważnym krokiem 

pomocowym jest podjęcie zdecydowanych działań w obszarze objęcia specjalistyczną pomocą 

osób pełniących nieformalnie funkcję rodziny zastępczej dziecka po wyjeździe rodziców z kraju 

oraz rodzin o niepełnej strukturze.  Należałoby objąć je  specjalistycznym szkoleniem 

przeznaczonym dla „profesjonalnych rodzin zastępczych”  oraz włączanie ich do grup 

psychoedukacyjnych (np. „szkoła rodziców i wychowawców”, treningi komunikacji) czy grupy 

wsparcia. 

2. Objawy psychosomatyczne u dzieci z rodzin migracyjnych 

Wiele autorów prowadzących badania wśród dzieci z zakresu psychologii klinicznej 

poszukiwało przyczyn tego typu objawów w traumatycznych przeżyciach pacjentów w 

dzieciństwie, nawiązując do psychoanalitycznej koncepcji zaburzeń nerwicowych. Powstałe w 

ten sposób napięcie emocjonalne mogą ulegać rozładowaniu różnymi drogami, w zależności od 

rodzaju mechanizmów obronnych przeważających u danego dziecka. Jeżeli dominują 

mechanizmy tłumienia np. wyparcia, to rozładowanie napięcia może zachodzić właśnie 

na drodze somatycznej. Pojawiają się wtedy różne dolegliwości i zaburzenia funkcji ustroju, 

bądź w cięższych przypadkach choroba organiczna [9].  

Z koncepcji psychoanalitycznych wynika, że bezpośrednią przyczyną powstania choroby 

somatycznej są nierozładowane emocje. Zdaniem Ammona [10] (przedstawiciel psychologii 

ego) objaw psychosomatyczny spełnia podwójną rolę: (1) zaoszczędza słabemu ego ciągłego 

przeżywania bólu psychicznego związanego z jakąś frustracją czy konfliktem; (2) broni przed 

dezintegracją osobowości, która mogłaby powstać na skutek długotrwałego konfliktu, bądź też 

kryzysu psychologicznego. Objawy psychosomatyczne są tu rozumiane jako próba naprawy 

deficytu wynikającego ze słabej osobowości i braku tolerancji na trudne sytuacje. Deficyt ten 
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jest określany w psychologii "pustką w sobie". Pustka ta może przyczynić się powstania nie 

tylko chorób psychosomatycznych, lecz także psychoz.  

Rozłąka z rodzicem w bardzo wczesnym okresie dzieciństwa na dłuższy okres czasu, jest 

niewątpliwie bardzo traumatycznym doświadczeniem dla dziecka, a bagatelizowanie głębokości 

rozumienia i przeżywania trudnych emocji dziecka przez rodziców, sprzyja tendencji do 

zamykania się w sobie lub uruchomienia mechanizmów wyparcia.  

Wychodząc z powyższych założeń teoretycznych, postawiono sobie za cel zbadanie 

istnienie wśród dzieci z rodzin migracyjnych objawów typu psychosomatycznego oraz 

zdiagnozowanie jaki efekt psychologiczny one wyzwalają w rodzinie. W tym celu 

przeprowadzono z dziećmi wywiad dotyczący występowania u nich choroby lub złego 

samopoczucia ściśle związanego z wyjazdem rodzica za granicę.  

Na zadane dzieciom pytanie Czy zdarza Ci się chorować (mieć złe samopoczucie) w 

sytuacjach trudnych związanych z wyjazdem rodzica(ów)? Ponad 40% respondentów 

odpowiedziało, że TAK.- taka sytuacja ma miejsce w ich życiu. Nie doświadcza zaburzeń 

fizjologicznych w sytuacji rozłąki z rodzicem według przeprowadzonych badań 63% dzieci.  

 

Wykres 4. Czy zdarza Ci się chorować (mieć złe samopoczucie) w sytuacjach trudnych 

związanych z wyjazdem rodzica(ów) ? 

TAK
37%

NIE
63%

 
 

Dzieci najczęściej skarżyły się na bóle głowy i ogólne zdenerwowanie w sytuacji braku 

rodzica, około 27% wpadało w przeziębienie, kaszel – objawy te ciągnęły się długo i miały 

charakter nawrotowy (zob. Wykres 5). 

Obydwie te kategorie objawów mają związek z obniżoną odpornością dziecka, która 

najczęściej jest opisywana jako efekt przebywania pod presją długotrwałej sytuacji stresowej.  

 

Wykres 5. Jakie są to choroby ? 

Duszność
9%

Ból głowy
55%

Ból brzucha
9%

Przeziębienie
27%
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Bóle brzucha oraz duszność wyrażające się poprzez trudności w oddychaniu występują w 

badanej grupie znacznie rzadziej. Około 9% dzieci doświadczało tego typu bólu w sytuacji 

migracji zarobkowej rodzica.  

Podawane przez dzieci objawy mieszczą się w ogólnej klasyfikacji chorób 

psychosomatycznych według Engela [11], który wyróżnił: (1) zaburzenia psychogenne - objawy 

konwersyjne, reakcje hipochondryczne, reakcje na zaburzenia psychopatologiczne oraz (2) 

zaburzenia psychofizjologiczne - objawy fizjologiczne towarzyszące emocjom i stanom 

afektywnym, zaburzenia organiczne nasilane przez stres. 

Niezależnie od tego, kto wyjeżdża za granicę do pracy, - matka, ojciec lub obydwoje 

rodzice - dzieci w każdym przypadku mogą doświadczać trudności somatycznych oraz w sposób 

wegetatywny wyrażać swoje emocje. 

Analiza danych dotyczących struktury rodzin dzieci doświadczających dolegliwości  

somatycznych związanych z migracją rodziców wskazuje, iż 58% dzieci doświadczających tego 

typu trudności pochodziła z rodzin, gdzie za granicę wyjeżdża tylko mama. Również trudną 

emocjonalnie dla dziecka jest sytuacja, gdy do pracy wyjeżdżają obydwoje rodzice (43%). 

Podobnie znaczny odsetek dzieci (prawie 30%) jest obciążonych objawami somatycznymi w 

rodzinach, w których do pracy wyjeżdża tylko ojciec (zob. Wykres 6). 

Wyjazd matki za granicę prawie dwa razy częściej wywołuje u dzieci intensywne objawy 

chorobowe, można więc wnioskować, że taka rozłąka jest dla dzieci znacznie trudniejsza do 

zniesienia. Sytuacja ta może być uwarunkowana zarówno koniecznością zerwania przez dziecko 

więzi z mamą, która jest w wielu sytuacjach znacznie silniejsza emocjonalnie, niż na ogół więź z 

ojcem. Dodatkowo dzieci częściej wskazywały na odczuwanie lęku i większego niepokoju o 

bezpieczeństwo mamy przebywającej daleko od domu, niż w przypadku wyjazdu taty.  

 

Wykres 6. Sytuacje występowania objawów psychosomatycznych u dzieci 

 
 

Dzieci zapytano o istnienie szczególnych sytuacji, w których obserwują one nasilenie 

występujących objawów. Wykres 7 przedstawia szczegółowe zestawienie procentowe 

udzielonych odpowiedzi na to pytanie. Najwięcej dzieci wskazało, że przed wyjazdem rodzica za 

granicę czują się szczególnie źle i często zaczynają chorować (28%), kolejne 29% przebywa w 

takim stanie przez cały okres pobytu rodzica za granicą, natomiast objawy ustają wraz z 

powrotem rodzica do domu. 14% badanych dzieci zaznaczyło, że szczególnie ciężko 

przeżywają, gdy rodzic powraca do domu i trzeba wszystko zmieniać. 

Taka sytuacja jest szczególnie trudna dla dzieci nadmiernie związanych z drugim rodzicem 

(mamą), gdy wraca tata, dziecko musi spać samo w drugim pokoju, a mama nie jest już tylko dla 

niego „na wyłączność”. 
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Wykres 7. Sytuacje w których występują zaburzenia psychosomatyczne? 

przed wyjazdem 

rodzica  za 

granice

28,60%

w trakcie jego 

pobytu poza 

krajem

28,60%

gdy wraca do 

domu

14,30%

gdy musi  

wyjeżdżać 

ponownie 9,50%

różnie 4,80%

 
 

Około 10% dzieci twierdziło, że nie potrafi odnaleźć się w sytuacjach powrotu rodzica do 

rodziny. „Tak naprawdę przez cały czas pobytu rodzica w domu czuję się źle” – wypowiedź 

chłopca 10 lat, którego mama od 6 lat pracuje w Niemczech. Złe samopoczucie dzieci w trakcie 

powrotu rodzica do kraju najczęściej było motywowane podwyższonym niepokojem o zbliżanie 

się czasu kolejnej długotrwałej rozłąki, na którą dziecko nie ma wpływu. Sytuacja tej grupy 

dzieci jest szczególnie uciążliwa, gdyż nie potrafią one cieszyć się obecnością mamy czy taty w 

rodzinie, tylko rozmyślają nad tym, że czas ten niedługo się kończy. Istnieje nieliczna grupa 

dzieci (4,8%), które nie potrafiły jednoznacznie wskazać żadnych konkretnych sytuacji 

wywołujących chorobę, twierdząc że różnie im to się zdarza. 

Sytuacje wystąpienia objawów chorobowych miały charakter zarówno przewlekły jak i 

ostry, wymagających zgłoszenia się po pomoc lekarską  lub hospitalizowania dziecka. 

Badania wskazują, że około 10% dzieci doświadczających zaburzeń o charakterze 

psychosomatycznym miało epizod hospitalizacji z powodu nasilenia objawów w sytuacji rozłąki 

z rodzicem. We wszystkich tych przypadkach „choroba dziecka” spowodowała zmianę decyzji 

rodziców o wyjeździe do pracy za granicę (Wykres 8). 

 

Wykres 8. Czy przybywałeś/aś w szpitalu z powodu tych objawów? 

TAK
9%

NIE
91%

 
 

Strategiczne podejście w terapii rodzin z problemami psychosomatycznymi, 

występującymi u któregoś z członków rodziny, traktuje objawy jako „sposoby porozumiewania 

się i komunikowania ważnych, nie zwerbalizowanych treści i uczuć. Symptomy te pojawiają się 

często, gdy osoba znajduje się w sytuacji nie do zniesienia i próbuje ją rozwiązać. Nie mogąc 

zmienić swoich dotychczasowych relacji z osobami bliskimi, dokonuje zmiany poprzez objawy” 

[12]. Takie rozumienie problemów zdrowotnych występujących u dzieci w rodzinach 

migracyjnych jest adekwatne, a zaistniały objaw w dużej mierzy spełniał swoją funkcję.  
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W celu stwierdzenia funkcje objawu w poszukiwaniu wsparcia społecznego przez osoby 

najbliższe, a szczególnie rodziców, dokonano odpowiedniej analizy. Wykres 9 prezentuje 

zestawienia procentowego udziału osób wspierających dziecko w sytuacji występowania 

choroby. Zaobserwowane wyniki potwierdzają postawiona tezę o rolę objawów w podwójnej 

komunikacji członków rodziny.  

Na uwagę zasługuje obserwacja dotycząca różnicy struktury osób stanowiących dla 

dziecka wsparcie społeczne w sytuacji „zdrowych dzieci” oraz dzieci z objawami choroby 

somatycznej. W sytuacji, gdy dziecko nie posiada wymienionych objawów, rodzice jako osoby 

udzielające wsparcia w ogóle nie występują, dziecko wówczas może najczęściej liczyć na 

wsparcie ze strony rodzeństwa (50%). W sytuacji „choroby” wsparcie udzielane przez 

rodzeństwo stało się nie ważne i mało istotne, gdyż dzieci wówczas mogą liczyć na 

zainteresowanie i zrozumienie ze strony rodziców (ok. 70%). Najczęściej osobą wspierającą jest 

drugi rodzic pozostający w domu. Prawie połowa rodziców (44,32%) angażuje się w przeżycia 

dziecka spowodowane rozłąką i udziela im oczekiwanego wsparcia. 

 

Wykres 9. Kto najbardziej wspiera Cię w sytuacji choroby? 

Drugi rodzic –

ojciec

44%

Drugi rodzic –

matka

19%

Dziadkowie

27%

Dalsza rodzina: 

ciocia, wujek,    

kuzyni

10%

 
 

Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim tych ojców, którzy pod nieobecność żony stają się 

bardziej wrażliwi i pełnią poniekąd rolę matki-opiekunki. Podobne obserwacje poczynił w 

swoich badaniach J. Pribisky [za: 7], który podsumowuje je w postaci metafory – „migracja 

zmiękcza serca prowadząc od ekonomicznego ubóstwa do bezcennych emocjonalnych relacji” z 

dzieckiem pozostającym pod jego opieką [przypis - J. G.]. 

Wsparcie dzieci przez matki - „wymuszone” objawami chorobowymi wystąpiło w 18% 

przypadków. Ten odsetek wskazuje na znacznie rzadsze występowanie objawów somatycznych 

w przypadku, gdy dziecko zostaje wyłącznie z mamą.  Sprawdzenie pozostałych zmiennych 

występujących w obszarze diagnozy socjalnej dziecka świadczy, iż są to najczęściej sytuacje 

dzieci charakteryzujące się bardzo rzadkim kontaktem rodziny z ojcem, a jego wpływ po 

powrocie do rodziny jest odbierany przez dziecko jako destabilizujący życie rodzinne. 

Dziadkowie (27%) i dalsza rodzina (10%) towarzyszą rodzicom we wspieraniu chorego dziecka, 

jednak nie są głównym źródłem wsparcia dziecka. 

B. Józefik [12] analizuje znaczenie objawów psychosomatycznych w sytuacjach trudnych 

dla dziecka, autorka wskazuje na niezmiernie istotne rozumienie objawu przez terapeutów 

rodzinnych w kategoriach wymiaru bezradność vs. siła. Osoba z objawami jawi się jako 

bezradna, niemająca wpływu na swoje zachowanie i nie mogąca je zmienić. Bezradność osoby, 

wówczas pełni funkcję podporządkowania pozostałych członków rodziny własnym lękom i 

potrzebom. Dziecko z objawami uzyskuje wówczas kontrolę nad rodzicami komunikując, przez 

chorobę własne pragnienia. Sytuacja ta jest wysoce ryzykowna, gdyż dziecko uczy się a 
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następnie utrwala wykształcone w dzieciństwie patologiczne zachowania, które w przyszłości 

mogą skutkować także zmianami organicznymi. 

Wnioski. Podjęte badania miały na celu określenie w jaki sposób rodzina migracyjna 

radzi sobie z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie pracy rodziców za granicą oraz kto 

stanowi dla dziecka najważniejsze źródło wsparcia  emocjonalnego w sytuacjach dla niego 

trudnych. Istotnym wnioskiem z realizowanych badań jest stwierdzenie faktu, iż ponad 70% 

dzieci deklaruje, iż sytuacja rozłąki z rodzicem jest dla nich trudna i wyraża się poprzez tęsknotę 

za rodzicem, osamotnieniem, smutkiem, niepokojem o bezpieczny powrót rodzica oraz 

cierpieniem z powodu ograniczenia kontaktu z tatą, mamą lub obydwojgiem jednocześnie. 

Wysoce niepokojącym jest jednoczesne stwierdzenie tejże grupy dzieci, że  nie mają nikogo 

wśród osób najbliższych, kto mógłby zrozumieć ich trudna sytuację oraz udzielić dzieciom 

odpowiedniego dla nich wsparcia emocjonalnego. Natomiast dzieci, które stwierdziły, że mogą 

liczyć na zrozumienie swoich trudności przez inne osoby,  wśród osób udzielających im 

wsparcia nie wskazali na rodziców (zarówno tych za granica jak i tych opiekujących się nimi w 

domu), jako osoby, które wpierały by je w takiej sposób, aby można byłoby wypowiedzieć swoje 

lęki, niepokoje, smutki itd. 
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Горбанюк Ю. Дитина в транснаціональній сім'ї. Питання про допомогу та підтримку 

на даний час. Основна мета цієї статті у тому, щоб здіагностувати психосоціальне 

функціонування дитини в сім'ї робітників-мігрантів, у ситуації їх довготривалого перебування за 

кордоном.  

Аналіз наявної літератури в області соціальних наук дозволив визначити ті області життя 

дітей та їх конфігурації, які можуть бути факторами для подолання дитиною синдрому 

«загублення в сирітстві» або синдрому, що у народі називають «Євро-сирітства». 

Дослідження проводилося на групі з 90 дітей у віці від 3 до 17 років. Дані для аналізу були 

зібрані за допомогою відповідно розроблених опитувальників та інтерв'ю. Результати показали, 

що більшість дітей перебувають під опікою одного з батьків, зазвичай матері дитини, в той час як 

3/4 дослідницької групи вказує на повне усамітнення у такій ситуації. Тільки 12% дітей показали, 

що вони можуть розраховувати на допомогу від інших родичів (брата, сестри, бабусі й дідуся, 

інших членів сім'ї), і тільки 4% дітей змогли відчути та отримати професійну допомогу в школі. 

Діти в таких ситуаціях не отримують достатньої підтримки i проявляють психосоматичні реакції. 

Ключові слова: дитина, сім'я транснаціональна, догляд, соціальна підтримка. 

 

Gorbaniuk J. Child in transnational families. The question of help and support at this time. 
The main objective of article was the social and psychological diagnosis of the functioning of the child in 

http://userpage.fu-berlin.de/~health/support/schwarzer&knoll_ijp2007.pdf
http://userpage.fu-berlin.de/~health/support/schwarzer&knoll_ijp2007.pdf


 30 

a migrant family as well as determining preferred forms of support provided to the separated family and, 

in particular, to the children affected by the «Euro-orphanhood syndrome». A detailed analysis of 

education and social psychology theories allowed to characterise a situation that can result in a crisis 

which can cause the «Euro-orphanhood» syndrome in a child. Therefore, it was necessary to present the 

available forms of compensation of social orphanhood as a model that can be applied in case of children 

experiencing this problems. 

Researchers conducted in families separated as a result of gainful migration aimed to determine 

situation of the child remaining in long-lasting separation with one or both parents. 90 children aged 3 to 

17 were qualified to researches. Interviews were made with the children at the base of questionnaire 

allowing to collect research material constructed for the purposes of the studies. Obtained results of the 

studies on the random sample allowed to determine proportions of departures among mothers and fathers 

and form of care which is “organized” by the parents for the children during their absence. Majority of the 

studied children is in the custody of one of the parents, most commonly mother of the child, who is often 

supported by own parents or more rarely by siblings or per-sons from outside the family. At the other 

hand, children, answering the question about the need of support and understanding by the closest 

persons, most frequently (3/4 of studied group) pointed that they need help in difficult situations resulting 

from the separation with parent, but they do not receive it, remaining alone with their feelings and 

problems. Only 13% of the studied children pointed that they count on help of the closest (siblings, 

grandpa-rents, extended family) and 4% of children experienced professional help at school. 

Keywords: child, transnational family, care, social support. 
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INNOVATIVE APPROACH TO THE MODEL OF PROFESSIONAL AND SOCIAL 

REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES 

 
Gorbaniuk J., Janocha W., Zielińska-Król K. Innovative approach to the model of 

professional and social rehabilitation of persons with disabilities. Disability occurring in different 

circumstances of life becomes an enormous burden for many people and it requires a great physical, 

emotional and spiritual effort as well as a wide range of specialized cooperation for the disabled person to 

be able to meet the challenge in the form of life in society, and not on its margins. People with disabilities 

receive special support in Poland, as stipulated by law, with the provision of the necessary funding for 

intended actions. This article is based on the Act of 27 August, 1997 on Vocational Rehabilitation and 

Employment of Persons with Disabilities and presents a comprehensive approach to the rehabilitation of 

persons with disabilities through description of the models included in the Act. However, the authors 

noted the reduced level of effectiveness of each model in a situation where a person with a disability has a 

low level of activity on their own or unavailability of mental health. This approach thus indicates the need 

to include two additional models of rehabilitation, which can be effective in achieving mobility and 

autonomy of people with mental disabilities. The two models are: the model of rehabilitation through 

sports and the religious-existential model. The findings of the researchers examining this issue indicate 

that the two models may act as a facilitator in existing solutions or as a form of replacement rehabilitation 

and achieve measurable results.  

While describing the complex approach to rehabilitation of persons with disabilities it should be 

noted that there are many forms of activation of the disabled and these forms aim at helping them become 

fully or significantly independent through entering the labour market and achieving economic autonomy. 
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However, the practice shows that a large group of the disabled uses many forms of rehabilitation, which 

often becomes their lifestyle, and the rehabilitation influence does not cause any changes. 

Key phrases: models of rehabilitation of the disabled, sportspeople with disabilities, religious-

existential model of support for people with disabilities. 

 

Introduction. The Code of Good Practice for the Employment of People with Disabilities 

lists numerous actions that the employer should take in order to increase professional activity of 

this professional group. Among many other points, the list includes recruitment and selection, 

career development, training, promotion and social relationships [1].  

 A disabled person in the labour market is burdened not only with numerous 

individualistic obstacles that have impact on the very fact of competing with other people for an 

attractive post, but also with many other limitations in the social background which very often 

are impassable barriers. The analysis of the literature available on the subject allowed the authors 

to distinguish four groups of barriers that hinder the employment of the disabled in the open 

labour market, and these are the following [2]: 

- technical barriers (putative and actual) – include architectural barriers connected with 

the type of building, its quality, condition of the rooms and the whole material infrastructure of 

the workplace. They are also the barriers underlying the “nature of the work” that result from 

production processes and all other activities in the workplace, and those barriers, which concern 

working conditions; 

- financial barriers (putative and actual) – understood as bad or not too good financial 

condition of the workplace, which makes even small investments or social benefits impossible; 

- social barriers – most of all the negative perception of a disabled person as an employee 

and the fear of the necessity to make any special adaptations in the workplace, the concern about 

the effectiveness of that person’s work, their lack of qualifications, their physical capability and 

their possible difficulties in the integration with other employees; 

- “ignorance” barriers which, inter alia, may trigger the development of not only social 

barriers, but also putative technical and financial barriers. An employer who does not have at 

least basic knowledge about the capability and needs of the disabled people as potential 

employees, will tend to see barriers in places where there are none or there are only minor which 

could be removed at a small financial cost. 

Problem. The awareness of these difficulties in their entirety enabled the creation of the 

system of aid on the government level that aims at facilitating the life of people with different 

types of disability in many planes. When the Act of 27 August 1997 on Vocational Rehabilitation 

and Employment of Persons with Disabilities defines the facilitation tasks with reference to 

people with disabilities, it emphasizes that: “the rehabilitation of people with disabilities means 

taking a set of actions (especially organizational, therapeutic, psychological, technical, training, 

educational and social). They should aim at achieving the highest possible standard of 

functioning, quality of life and social inclusion with active participation of these people[3].” 

Following this Act, many directives were issued, including the activities of the State Fund for 

Rehabilitation of People with Disabilities and other private and non-governmental initiatives that 

support and realize the legal regulations in many ways.    

The aim of this article is to analyse the available literature on the subject, which shows 

the quality of the rehabilitation models for people with disabilities, as currently used in Poland, 

and to identify innovative solutions, which provide the disabled and their families with 

comprehensive support.  

The current model of rehabilitation of persons with disabilities in Poland. The Act 

presupposes the existence of a system of seven interacting rehabilitation models, namely:  

1) organizational model, 2) therapeutic model, 3) psychological model, 4) technical 

model, 5) training model, 6) educational model and 7) social rehabilitation model. 

The organizational model in the system of support for people with disabilities revolves 

around the initiation of actions connected with: the creation of a series of programs, funds, 

unions; appointing and initiating civic activity in order to efficiently satisfy the existing regional 
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or countrywide needs; taking actions within separate local environments, and by this being closer 

to the real people who need support [4]. The creation of the system of administrating and 

management of the obtained funds and qualified human resources is essential from the point of 

view of the success of the whole undertaking and the efficiency of the help it brings.  

In the therapeutic model the rehabilitating actions aim at applying neutral rules affecting 

a person with an impairment of bodily functions in order to improve the general condition of the 

person’s health and life activity as well as restore or improve the functioning of organs. These 

actions are necessary for the disabled person to be able to re-discover the capability of his or her 

body and start to use the compensatory resources that would enable the person to function on the 

highest possible level of “independence”. There is a wide range of actions available in the model 

of therapeutic rehabilitation: from individual actions specifically tailored to the needs of the 

disabled person and taking place in the person’s home, through specialized actions performed by 

and in specialized rehabilitation centres (hospitals and outpatients’ clinics) under the supervision 

and with the help of specialists, to rehabilitation within widely available rehabilitation fixed 

periods, sanatoriums and health resorts. Most often, however, they revolve around forms like 

physiotherapy, orthopaedics, rheumatology, neurology and movement rehabilitation, which are 

funded by the National Health Fund. People with disabilities receive financial aid, which allows 

them to get full or partial refund of the costs of treatment [5]. The research on the participation 

of the disabled in this type of model shows that for this group it is the most desirable form, 

especially in the initial period of suffering from disability. Their participation in such 

rehabilitation makes it possible for these people to feel that they are active in trying to save or 

maintain their own health. Thanks to being under constant medical care, a disabled person feels 

more secure and believes that they control their health and functioning [6].  

The approach of complex rehabilitation, which has become the basis for the discussed 

legal regulations, sees the necessity to supplement or gradually substitute the help within the 

therapeutic rehabilitation with psychological rehabilitation [7]. The actions taken within this 

model aim at building or restoring the disabled person’s self-esteem and helping the person keep 

psychological and emotional balance, as well as at motivating and encouraging them to 

cooperate and gain power over their own life and accept the life. Psychological rehabilitation is a 

model that has been distinguished as an independent form of influence, while this help is the 

basis within all other rehabilitation models. When a person experiences disability, it is crucial for 

them to receive psychological support that, depending on needs, may be constant, systematic or 

sporadic – in difficult moments or in turning points in their life. The need for this kind of help 

(supportive-psychological) has led to the creation of a new profession, i.e. “assistant to the 

disabled” whose purpose is, among other things, to offer such help to people who need it.  

The relationship between the psychologist and the disabled is supposed to be a model 

relationship through which the supported person may find and build a proper system of social 

support that would replace the professional psychological support in the future [8]. The influence 

of psychological rehabilitation also includes support and emotionally purifying help for the 

family and caretakers of the disabled. It enables regeneration of emotional resources of the 

people under continuous psychological stress connected with taking care of a disabled member 

of their family or a person close to them, which may become an emotional burden [9].  

Another very important model of rehabilitation is the model of technical assistance for 

the disabled that is of paramount importance from the point of view of requirements in the 

adaptation of living space, housing, as well as environmental and professional adaptation. A 

properly adapted space in which a disabled person moves and functions, appropriate furnishings, 

rehabilitation equipment and household appliances decide about the possibilities in the process 

of activation of a disabled person. Every product, device, equipment or technical system used by 

a disabled person is made in a special way and is widely available. The function of such products 

is to prevent, replace, relieve or neutralize any injury, disability or impairment 2 . The 

                                                           
2 In year 2002 the standard PN-EN ISO 9999:2006 – Technical Aids for the Disabled was established. The 

classification is the Polish version of the European standard EN ISO 9999. It is a standard that has been long 
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classification of technical aids according to the PN-EN ISO 9999:2006 standard is based on the 

functional division, i.e. the products are classified from the point of view of their primary 

functions. There are 10 classes: therapy and exercise aids (03); orthosis and prosthesis (06); 

personal hygiene and protection aids (09); personal mobility aids (12); household aids (15); 

equipment and adaptation of houses and other premises (18); communication, information and 

signalling aids (21); products and goods usage aids (24); environment improvement aids, 

equipment, tools and machines (27); recreational aids  (30) [10]. 

Technical aids are a crucial element in the life and work, and rehabilitation, of people 

with disabilities. The United Nations World Programme of Action Concerning Disabled Persons 

[11] calls rehabilitation a process that aims at enabling people with disabilities to achieve 

optimal level of intellectual, physical and social functioning that would allow them to change 

their life. This process requires means that will compensate for the loss or limitation of a certain 

function, for example technical aids or other means making adaptation or social re-adaptation 

easier. In the process of complex rehabilitation, the technical aids are necessary also in the 

therapeutic, professional and social rehabilitation. Each of the models uses technical aids that, 

thanks to their usefulness, are to restore the disabled person’s maximal level of independence in 

life and work. The intended effect would be a situation in which every workplace has a post that, 

after proper adaptation, would be suitable for a disabled employee, as no work requires all of the 

person’s abilities. The only thing that should be done would be the right choice of abilities and 

the use of suitable technical aids, appropriate for a given person. The State Fund for 

Rehabilitation of People with Disabilities presently refunds only the costs of the actions 

concerning the adaptation of a workplace for a disabled person and it does so in accordance with 

the Act of December 20, 2002 on the changes introduced to the Act of 27 August 1997 on 

Vocational Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities and changes in other 

acts. Therefore, it pertains to equipping the workplace with professional rehabilitation aids in a 

way that suits the needs resulting from the type of job and the degree of disability [12]. 

 Based on a broad range of literature available on the subject one may explicitly state that 

one of the main causes of problems of the disabled in the labour market is the educational barrier 

and low level of education. Polish model of complex rehabilitation treats the educational-

training plane as an essential element of activating the disabled in the labour market. The data 

shows that for people with disabilities education is still less accessible at all levels. At the stage 

of primary education the problem lies in making too hasty decisions concerning individual 

education, which closes the child’s way to social inclusion, reduces their motivation to enter new 

social environments or to keep learning and generates social anxiety accompanied by diminished 

self-esteem if compared to peer group [13]. At the stage of secondary school the education in 

often abandoned as a result of the decision made by the disabled person or by the people closest 

to them (almost 50 percent of people with disabilities received only primary education at most), 

whereas only a small number of the disabled decides to continue their education at a higher 

level. Education, especially on levels higher than primary school, is a condition that needs to be 

satisfied in order to give the disabled people equal opportunities in life. B. Greve in the Report of 

2008 on the employment of people with disabilities in the European Union showed a strong 

correlation of the rate of employment and the level of education. He listed education as the first 

factor determining a person’s existence in the labour market [14]. Although throughout the 

period of two decades a distinct improvement is observable in this area, most people with 

disabilities still do not decide to attend secondary schools and even fewer of them graduate from 

universities. The statistics show that only 3,0 percent of people with disabilities hold a higher 

education degree, 31,5 percent of the disabled have basic vocational education, and 27,5 percent 

have only primary or incomplete vocational education [15]. However, when evaluating such 

situation one should take into consideration a variety of organizational, architectural, financial 

and even personality obstacles. The educational offer and the gaps in education of people with 

                                                                                                                                                                                           
awaited by the disabled as well as by the governmental and non-governmental institutions acting for the benefit of 

the disabled.  
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disabilities may be filled by attending courses, training sessions and workshops. To organize 

them is one of the main tasks of the state institutions and non-governmental organizations acting 

for the benefit of people with disabilities. What is also worth emphasizing is that a substantial 

part of the financial means available for actions directed at professional integration is allocated 

for the initiative of widely understood additional training. In the context of actions within the 

workshop-training area the dominating entities are all types of state institutions which act for the 

benefit of the disabled (District Labour Offices, City Councils, State Fund for Rehabilitation of 

People with Disabilities) and entities acting within the area of social policy (associations, 

foundations, organizations for people with disabilities). The financial means allocated for the 

above actions come from two main sources: the means of the State Fund for Rehabilitation of 

People with Disabilities and the means received from the European Union. Investment in 

education always seems to be justified and necessary, as it allows a person to learn more about 

new possibilities and develop them by, for example, working in the sphere of these possibilities. 

After preliminary analysis of the rate of employment of people with disabilities who have 

attended training sessions and workshops it should be stated that the results are silent in nature. 

This results not only from the difficulty caused by the specificity of the labour market for the 

disabled, but also from low motivation of people with disabilities to work full time3. Courses and 

addressed training sessions for the disabled aim at increasing their chances in the labour market 

and improving their professional qualifications [16]. It often happens that the training sessions 

are organized without prior diagnosis of needs among the employees [17]. Consequently, the 

participants of such training are prepared for a given job but there is no demand for this job.  

The educational-informative model highlighted in the Act on Professional and Social 

Rehabilitation and Employment of People with Disabilities has been recognized as an essential 

element in social inclusion of the disabled and the society’s readiness to open to the phenomenon 

of disability in the spirit of tolerance, acceptance of differences and mutual respect in all social 

relations. The entirety of efforts and financial outlays in this field are the result of the still-

unattractive social image of people with disabilities in various aspects, and especially as 

employees. The literature on the subject shows that although in Poland the rate of social 

openness to people with disabilities is rising, a disabled person as an employee is perceived as 

one who is inefficient, problematic and non-competitive if compared with people without 

disabilities and this image is still deeply rooted in the social mentality [18]. Therefore, the task of 

social campaigns is to convince people that the above stereotypes are highly untrue and unfair. A 

number of countrywide or local educational-informative campaigns were organized in order to 

make the position of the disabled in the labour market more realistic4.   The benefit of such 

campaigns is showing that employing a disabled person brings multifaceted benefits to the 

employer – not only economic and social, but also benefits to the employer’s image. However, 

one should be aware that the model of educational-informative influence in the society 

                                                           
3 For example: in year 2004 the Career Office and Employment Agency for People with Disabilities (Warsaw) 

carried out a project co-financed by the PHARE fund in which 421 people participated, 31 of whom found 

employment afterwards. In Wroclaw project Trainer is being carried out with 17 people employed as a result.  
4 Some examples of social campaigns:   

- “The Disabled – Fully Capable at Work”; a campaign directed at potential employees and employers in the open 

labour market who may employ a disabled person in the future; the aim was to change the image of the disabled 

person as a potential employee (duration – 9 months; media – TV,, radio, outdoor, the Internet).   

- “Capable at Work”; a campaign directed at employers especially; the aim was to change the image of a disabled 

person and to motivate them to take actions in the labour market (media – TV, press, publications). 

- “No Barriers”; directed at people with disabilities, devoted to the activation in the labour market of the 

Subcarpathia region; the effect – 12 people finding employment.  

- “The Organization of Posts, Conditions and Work Environment of Disabled Employees” – directed at employers, 

includes a series of training sessions on the creation of proper conditions at work. 

- “Friendly Employer – The Promotion of Integration of the Disabled”; actions promoting the employment of people 

with disabilities; organizing the contest “Icebreakers 2006”. 

- “Send Your CV – Somebody Is Waiting” – the campaign for profession activation of the disabled. 

- „NGO: Able Disabled – Fully Capable Workers of Non-Governmental Organizations”.     



 35 

presupposes long-term and systematic actions, and the desired effects are often only slight and 

hardly noticeable. The effectiveness of the change of image of people with disabilities in Poland 

requires strong incentives and outstanding achievements in a given field that a disabled person 

can boast about. Therefore, permanent social change needs a long process of influencing and 

substantial financial outlays to be able to exist in the mass media with a significant range of 

influence. However, it will still generate questions like – Will the assumed result agree with the 

expectations? Is practical (not declarative) change towards the employment of people with 

disabilities noticeable and is the employers’ attitude relatively more favourable for employing 

the disabled? Do people with disabilities have enough power and self-confidence to be 

successful in changing their image among employers and in the society?  

The last presupposed model of rehabilitation is social rehabilitation of people with 

disabilities, which consists in restoring normality and social capability in the process of 

adaptation to life in society. Social rehabilitation is realized through a number of psychological 

and pedagogical actions that make it easier to function in society and to gain the ability to adapt 

to different social groups and play various social roles. Among the important aims of social 

rehabilitation, there is the aim to develop the sense of resourcefulness in a disabled person and 

the aim to shape the person’s social activity. This type of rehabilitation also includes learning to 

be independent in one’s own space and developing the ability to cope with everyday problems. 

Within the framework of social rehabilitation a great emphasis is put on developing proper 

behaviours of a disabled person in the social space, developing adequate social attitudes and 

inspiring motivation to social inclusion within self-help groups, formed by people with 

disabilities and their families, as well as with healthy people. Social rehabilitation also includes 

elimination of all barriers hindering the process of opening communication channels. People 

with disabilities receive funding for telecommunication services, the Internet, transportation and 

other. A systematic elimination of architectural, urban planning, technical and transportation 

barriers as well as enabling free communication and access to information is becoming a 

significant signal not only for the disabled, who more and more often see their place in the social 

space, but also for the society as people with different abilities and  needs. The people who play 

the role of social rehabilitation group most effectively are the members of the disabled person’s 

family or people form the closest local environment, social workers, assistants to the disabled, 

public health nurses or people forming different non-governmental organizations.  

The actions which a disabled person can take in order to facilitate their presence in the 

society are general rehabilitation stays in health resorts with recreation and leisure programs5 

that aim at making the elements of culture, entertainment, relaxation, interaction with other 

people, tourism and sports available to the disabled. A disabled person can apply for funding of 

their stay at a health resort. Yearly the State Fund for Rehabilitation of People with Disabilities 

funds stays for around 180 thousand people and organizes over 5 thousand stays in health 

resorts. The funding varies depending on the financial situation of the disabled person and their 

family and it can have different forms – from full coverage of costs by the State Fund to partial 

funding. Therefore, a stay in a health resort is very popular among the disabled and is 

permanently on rehabilitation offer of the Polish rehabilitation system, as it is an organized form 

of active rehabilitation aiming at general improvement of psychophysical capability and 

developing social skills of the participants, inter alia through making and cultivating contacts 

with other people. The effects of such actions are undoubtedly very important in the process of 

social rehabilitation, yet a question arises about their long-term significance in this aspect. 

Would a disabled person still be motivated to maintain the contact with the society when they 

                                                           
5 General rehabilitation stays in health resorts with recreation and leisure programs are most popular among the 

disabled and are used by about 69 per cent of people with disabilities. The offer of specialized health resorts for 

improvement-recreation stays makes 25 per cent of all their offers, while other offers make the following 

percentage: sports-recreation and sports stays together – barely 1.2 per cent, stays with training program – 0.6 per 

cent, stays with psychotherapy program – 1.3 per cent, stays with interests and skills developing program – 0.6 per 

cent and stays with the program of independent functioning with disability – 2.6 per cent. 
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return home after being in a health resort for a few weeks and would such person, at the same 

time, have the possibility to maintain this contact?  Would such stay be only a short pause in the 

loneliness of a person who, most of the time, is isolated from broader social contacts, from the 

possibility to cooperate with other people in order to achieve some goal which is important to all 

those people, from being able to be more and more successful in the area of social relations, 

from the possibility to become increasingly attractive to other people and to themselves? 

Innovative aspects of social and professional rehabilitation of people with 

disabilities. While describing the complex approach to rehabilitation of persons with disabilities 

it should be noted that there are many forms of activation of the disabled and these forms aim at 

helping them become fully or significantly independent through entering the labour market and 

achieving economic autonomy. However, the practice shows that a large group of the disabled 

uses many forms of rehabilitation, which often becomes their lifestyle, and the rehabilitation 

influence does not cause any changes. In the process of rehabilitation it may often be observed 

that it is difficult for a disabled person to “participate actively in achieving the highest possible 

level of functioning and improvement of life and social inclusion”, as stipulated by the Act [19]. 

Basing on the experience of rehabilitation practitioners, one may conclude that each existing 

model of rehabilitation is immeasurably important for everyday functioning of a person with 

disabilities in various spheres of life, yet a disabled person may become addicted to a given form 

of rehabilitation and this may make their independent functioning difficult. Therefore, attention 

should be paid to additional models of rehabilitation that may prove effective in achieving 

mobility and psychological autonomy as well as increase considerably the level of motivation 

and willingness to cooperate with people who help them or with supporting institutions. Based 

on our own experience and of the information obtained from foreign literature on the subject as 

well as not numerous Polish research papers, we conclude that the model of rehabilitation 

through sports and the religious-existential model may function as models facilitating the 

already known solutions or they may be a form of replacement rehabilitation.  

When describing the model of religious-existential support one should note that religious 

involvement is characterized by varying intensity and varying degree of an individual’s activity. 

K.I. Pargament claims that religious coping may assume two forms: a passive form when a 

person blames God for all their problems and does not make any efforts to change the situation, 

and by doing this feels free from the burden of emotions; an active form expressed by intense 

religious practices, greater involvement with religious community and greater social activity.  

The author mentioned above also suggests that there are three positive types of religious 

coping that helps people overcome stress and become accustomed to the situation. He lists: a) 

spiritual religious support – in this type of religious coping a person can sense the nearness of 

God and believes that God watches over them and will show them the way out of a difficult 

situation; b) support of the community – many people asks their priests to accompany them in a 

difficult situation, as they seem to be best prepared to give spiritual support; c) religious 

redefining – people apply cognitive redefining in order to assign the negative events to God’s 

will. They accept that will and believe that God will protect them, work with them and help them 

accept their life situation [20].   

 A human being, as an intelligent, emotional and spiritualized individual, searches for 

meaning and purpose of disability. The old questions: “Who am I?”, “What is my disability to 

me?”, “Why me?”, “How could God let this happen?”, “Why God will not heal me?” accompany 

people suffering from disabilities. Unfortunately, neither in Polish literature, nor in foreign are 

there many research papers concerning the meaning of disability. The few available publications 

point to religion as an essential factor in giving the meaning and purpose to disability [21]. It is 

in religion where the disabled find the meaning behind events that rocked their lives, and it is in 

religion where they seek inner peace, respite, silence and the sense of safety coming from the 

fact that almighty God controls everything that happens in their lives. Additionally, religion 

integrates people into community. The disabled and their families make new contacts, 

acquaintances and it gives them a chance to go out and to be free from the stress of everyday life. 
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The community is their source of support. It gives them a chance to share their problems and to 

obtain valuable information. Support institutions and organizations seem to ignore the spiritual 

sphere and believe that for a disabled person to regain balance it is enough to satisfy their social-

material needs. Research results also show the need to intensify efforts of the communities in 

this sphere, as families of people with disabilities declare that they receive spiritual support from 

the communities only sporadically [22].  

The last model on which we would like to focus in our search for effective forms of 

rehabilitation of the disabled is the model of rehabilitation through sports. 

Starting with the definition of sport given by the Great PWN Encyclopaedia of 2004, one 

should indicate that “sport – peaceful rivalry which is based on individual of team rivalry (in 

accordance with certain rules) and the need to strive to achieve the best results. It should be 

conducted within the rules of fair play and done also for recreation and in order to improve a 

person’s own physical attributes” [23]. A different definition was proposed by Z. Jaworski and 

according to him: “Sport is a systematic physical activeness within a chosen discipline, done 

within the framework, the rules and methods of selection appropriate for this concept, subjected 

to evaluation in direct rivalry” [24]. 

According to the Act, sports are all forms of physical activity that, through casual or 

organized participation, influence the development and improvement of physical and 

psychological condition, the development of social relations or achieving sport goals on all 

levels [25]. 

An indispensable element in sport activities is the movement as one of the basic elements 

ensuring the proper development of a human being. It is not only a biological need, but also the 

basis of proper, healthy physical and psychological life. Movement raises the level of physical 

education, improves the acquisition of immunity, corrects faulty posture and improves 

metabolism. Doing sports shapes a person’s character, increases life motivation indicators, builds 

perseverance in pursuing goals [26].  

Sports and physical activity in case of people with disabilities have many functions: 

a. therapeutic – physical training is a continuation of therapy received in hospital and acts as a 

biological stimulator of organs; 

b. anatomical-physiological – it helps maintain appropriate parameters of the osteo-muscular-

ligament apparatus; 

c. educational-psychological – it conditions overcoming psychological barriers resulting from 

fear of new physical activities; 

d. integrative – creates opportunities to integrate into society in many aspects; 

e. compensatory – it enables the process of overcompensation through intense training. By using 

an appropriate physical training with a person with a disability, good results in the 

compensation of lost abilities may be achieved in relatively short time [27].  

Thus, sport becomes a chance for people with limited capability to re-enter social roles, it 

gives them the possibility of self-realization and disposing of the burden of their deficiency. 

Doing sports encourages people to live an active life. It becomes the source of happiness and, at 

the same time, relaxes and helps dismiss negative thoughts about their disability. It allows a 

disabled person to escape the monotony of everyday life and, being the source of rehabilitation, 

it improves a person’s condition and increases their independence, thereby increasing their 

chances for normal participation in all spheres of life [28].  

 Competing with other disabled people is the source of energy for a disabled person, it 

wakes their life force, gives them self-confidence and joy of life. The perspective of having the 

possibility to compare their results to the achievements of the champions in a given competition 

or sports discipline among people with identical health issues mobilizes them to keep working 

and training until they are able to achieve better results and break records.  

 The literature available on this subject allows one to state that sports develop many 

social-psychological competences that make it easier to function in various spheres of life and 
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they shape traits like perseverance, determination, readiness to compete, ability to work as part 

of a team, coping with stress and many other [29].  

Conclusions. Using the data from scientific literature as a basis, one should conclude that 

both the religious-existential support and sports in the rehabilitation process of the disabled are 

important factors that influence the final effect of rehabilitation, i.e. readiness and motivation to 

start working and find their place and role in the family, local environment or broader 

community. By achieving substantial success in sports, people with disabilities change their 

image among employers and show that it is possible to overcome human weaknesses and 

limitations and become the driving force of the society and not the burden. 
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Горбанюк Ю., Яноха В., Зелінська-Кроль К. Інноваційний підхід до моделі 

професійної та соціальної реабілітації інвалідів. Інвалідність для людей що, потрапили у різні 

життєві ситуації, часто стає великим тягарем, який вимагає від них великої фізичної, емоційної, 

духовної сили, а також тісної постійної співпраці з широким колом фахівців, щоб прийняти 

виклик до життя в суспільстві, а не стояти на його межі. Люди з обмеженими можливостями в 

Польщі охоплені спеціальною підтримкою і відповідно до закону мають необхідне фінансове 

забезпечення дійових проектів у їх підтримку. Ця стаття реалізується на основі закону від 27 

серпня 1997 року Про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів і являє собою 

всеохоплюючий підхід до реабілітації людей з обмеженим можливостями за характеристиками 

моделей, що містяться в ньому. В статті автори звернули увагу на недостатній рівень ефективності 

окремих моделей в ситуації, коли людина з інвалідністю має низький рівень самостійної 

активності, або має психічні захворювання. Тому, враховуючи таку ситуацію, є необхідність 

включення двох додаткових моделей реабілітації, які можуть бути ефективними в досягненні 

мобільності та автономності людей з обмеженими фізичними та розумовими можливостями. 

Рекомендовані дві моделі: перша - реабілітація через спорт і друга - релігійно-екзистенціальний 

розвиток. Звіти дослідників з цієї проблематики вказують, що ці моделі можуть виступати в якості 

посередника в існуючих рішеннях, або як форма заміни реабілітації у досягненні вимірних 

результатів.  

Ключові слова: моделі реабілітації інвалідів, релігійно-екзистенціальнa модель підтримки 

для людей з обмеженими можливостями. 

 

Gorbaniuk J., Janocha W., Zielińska-Król K. Innowacyjne podejście do modelu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność osoby występująca 

w różnych okolicznościach życiowych staje się dla wielu ogromnym balastem, który wymaga od 

człowieka dużego wysiłku fizycznego, emocjonalnego, duchowego jak również współpracy szerokiego 

kręgu specjalistów, aby podjąć wyzwanie jakim jest życie w społeczeństwie, a nie na jego marginesie. 

Osoby z niepełnosprawnością są objęte w naszym kraju szczególnym wsparciem, określonym prawnie, z 

zapewnieniem niezbędnych środków finansowych na realizacje zamierzonych działań. Niniejszy artykuł 

bazuje na Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych i prezentuje kompleksowe podejście do rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

poprzez charakterystykę zawartych w niej modeli. Autorzy jednak zwrócili uwagę na obniżony poziom 

efektywności poszczególnych modeli w sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością posiada niski 

wskaźnik aktywności własnej lub niedyspozycyjność natury psychicznej. Niniejsze podejście wskazuje 

więc na konieczność uwzględnienia dwóch dodatkowych modeli rehabilitacji, które mogą być skuteczne 

w uzyskaniu sprawności ruchowej oraz autonomii psychicznej osób z niepełnosprawnością. Wyróżnione 

zostały dwa modele: rehabilitacja poprzez sport oraz model religijno-egzystencjalny. Doniesienia 

badaczy tej problematyki wskazują, iż mogą one pełnić funkcję wspomagającą w już istniejących 

rozwiązaniach lub także stanowić formę rehabilitacji zastępczej osiągając wymierne efekty. 

Słowa kluczowe: model rehabilitacji osób niepełnosprawnych, religijne i egzystencjalne modele 

wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. 
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СТАВЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ДО ЗМІН ТА ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЯК ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

 
Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Івкін В.М., Лагодзінська В.І., 

Ковальчук О.С. Ставлення персоналу до змін та творчий потенціал організації як 

психологічні детермінанти розвитку організаційної культури закладів освіти. У статті 

розглянуто типи організаційної культури та психологічні детермінанти організаційної культури 

закладів освіти: ставлення персоналу до змін та творчий потенціал організації. Визначено 

особливості ставлення персоналу до змін, рівень творчого потенціалу освітніх організацій, а також 

рівень розвитку типів організаційної культури освітніх організацій. Констатовано переважання в 

освітніх організаціях «консервативного» типу організаційної культури (культури «ролі») і 

недостатню представленість «прогресивного» типу організаційної культури (культури 

«особистості»). Встановлено зв’язок між певними типами організаційної культури закладів освіти 

й особливостями ставлення персоналу освітніх організацій до змін, а також між окремими типами 

організаційної культури та складовими творчого потенціалу організації. 

Ключові слова: організаційна культура, типи організаційної культури, психологічні 

детермінанти, ставлення до змін, творчий потенціал організації, заклади освіти.  

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах одним із важливих чинників 

оптимізації діяльності освітніх організацій і забезпечення їхнього інноваційного розвитку 
виступає організаційна культура. З урахуванням соціально-політичних, соціально-
економічних, інформаційних і технологічних трансформацій, які знаходять своє 
відображення в освітній галузі, необхідності постійного введення інновацій у системі 
освіти, особливого значення набуває вивчення таких психологічних детермінант розвитку 
організаційної культури закладів освіти, як ставлення персоналу до змін та творчий 
потенціал організації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організаційна культура освітніх 
організацій, як і організаційна культура в цілому, являє собою складний феномен. Про це 
свідчить той факт, що в психологічній літературі [2; 8; 14; 16; 19] називається понад 
десять різних складових організаційної культури. На основі проведеного аналізу 
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літератури та з урахуванням праць зарубіжних і вітчизняних авторів (М. Елвессон [20], 
Л. Карамушка [4–5; 7], В. Кириченко [10], Т. Соломанідіна [15], Е. Шейн [19] та ін.), які 
стосуються змісту організаційної культури в цілому, організаційну культуру освітньої 
організації ми розглядаємо як певну ієрархію цінностей, правил, норм, традицій, 
церемоній і ритуалів, які прийняті в навчальному закладі й дотримуються його членами. 

Аналіз наукових джерел (К. Камерон, Р. Куїн [3], У. Оучі [11], Ч. Хенді [18], 
Г. Хофстеде [21] та ін.) дозволяє зробити висновок  про те, що одним із важливих аспектів 
дослідження проблеми організаційної культури освітніх організацій, особливо в контексті 
напрямів її подальшого розвитку, є проблема визначення особливостей різних типів 
організаційної культури. 

З огляду на специфіку діяльності освітніх організацій, зокрема, загальноосвітніх 
навчальних закладів, основна мета яких полягає в забезпеченні розвитку особистості, 
визначено, що доцільним у процесі аналізу їх організаційної культури є врахування 
типології Ч. Хенді [18], згідно з якою виділяють такі типи організаційної культури:  

– культура «ролі» (притаманна глибока спеціалізація, обов’язковість виконання 
службових функцій, їх чітка регламентація, адміністративний контроль службової 
поведінки тощо);  

– культура «завдання» (ґрунтується на свободі дій і достатності ресурсів, 
необхідних для досягнення поставленої мети, розподілі влади  від професіоналізму і 
наявності ресурсів, оцінюванні праці за результатами тощо);  

– культура «влади» (характеризується пріоритетом одноосібних рішень керівни-
ка, централізованим контролем ресурсів, високою документаційною регламентацією 
трудової поведінки тощо);  

– культура «особистості» (характерний мінімальний ступінь адміністрування й 
обмеження особистих прав і свобод, ставлення з повагою до здібностей та особистісних 
якостей персоналу, право виявляти ініціативу та творчість тощо). 

Аналіз літератури показує, що проблема впровадження змін в освітніх організаціях 
знайшла певне відображення в літературних джерелах [1; 6; 13; 22]. У цих роботах 
розкрито сутність змін, види змін, які спостерігаються в освітніх організаціях, їх 
позитивні та негативні аспекти, співвідношення змін та організаційного розвитку. Окрім 
того, проаналізовано причини опору персоналу освітніх організацій змінам та причини їх 
подолання, особливості підготовки персоналу до введення змін тощо. Отже, ставлення 
персоналу до змін виступає важливою детермінантою організаційної культури освітніх 
організацій. 

На основі аналізу літератури [17] можна виділити такі типи ставлення особистості 
до змін: а) «традиціоналіст» (зміни непокоять представників даної групи або й навіюють 
острах; вони поважають старі порядки тому, що їм потрібні непохитні правила, щоб 
відчувати себе захищеним); б) «реаліст» (представники цієї групи реалістично оцінюють 
зміни: що повинно бути, то повинно бути. Вони дотримуються цього правила навіть тоді, 
коли зміни пов’язані з болісними розставаннями та звичками. Хоча вони йдуть поруч із 
часом, вони роблять зміни тільки такого типу, які здаються виправданим); 
в) «вільнодумець» (зміни означають для них радість життя. Традиції та звичаї вони не 
дуже поважають. Застарілі структури та ідеї навіюють на них нудьгу).  
          Успішність діяльності сучасних освітніх організацій значною мірою залежить від 
рівня творчості персоналу, його здатності розв’язувати проблеми, творчості робочого 
середовища. Під творчим потенціалом організації слід розуміти здатність організації 
створювати творче середовище та сприяти розвитку у менеджерів та працівників творчого 
підходу до вирішення управлінських та педагогічних завдань. 

На основі аналізу літератури [12] можна говори про те, що в структуру розвитку 
творчого потенціалу організації входять такі основні складові: а) творчий потенціал 
особистості (керівників та працівників освітніх організацій); б) здатність керівників та 
працівників освітніх організацій до креативного розв’язання проблем; в) креативність 
робочого середовища освітніх організацій. Таким чином, творчий потенціал організації 
являє собою складний феномен, що може значно впливати на організаційну культуру 
закладів освіти. 
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Разом із тим, у науковій літературі проблема вивчення психологічних детермінант 
організаційної культури освітніх організацій, таких як ставлення персоналу до змін та 
творчий потенціал організації, досліджена недостатньо. 

Мета дослідження: визначення типів організаційної культури та психологічних 
детермінант організаційної культури освітніх організацій: ставлення персоналу до змін та 
творчого потенціалу організації. 

Завдання дослідження: 
1. Визначити особливості ставлення до змін персоналу освітніх організацій.  
2. Дослідити рівень творчого потенціалу освітніх організацій. 
3. Встановити рівень розвитку типів організаційної культури освітніх організацій. 
4. Проаналізувати зв’язок між типами організаційної культури освітніх організацій 

та особливостями ставлення персоналу до змін. 
5. Дослідити зв’язок між типами організаційної культури та рівнем творчого 

потенціалу освітніх організацій. 
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Дослідження 

проводилося у 2014 р. В опитуванні брали участь 475 керівників та працівників 
загальноосвітніх навчальних закладів різних регіонів України. 

З метою аналізу особливостей розвитку типів організаційної культури 
використовувалася методика «Визначення типу організаційної культури» Ч. Хенді [18]. За 
допомогою цієї методики можна проаналізувати такі типи організаційної культури: 
культура «влади», культура «ролей», культура «завдання», культура «особистості». 

Дослідження типів ставлення персоналу до змін здійснювалося за допомогою 
методики «Як Ви ставитесь до змін?» К. Фрайлінгера, І. Фішера [17]. Ця методика дає 
можливість виділити такі типи ставлення особистості до змін: «традиціоналіст»; 
«реаліст»; «вільнодумець». 

Для вивчення творчого потенціалу організації використовувався опитувальник 
«Який Ваш креативний потенціал?» [12], який дозволяє діагностувати рівень розвитку 
творчого потенціалу особистості (шкала А), її здатності до креативного розв’язання 
проблем (шкала В) та те, наскільки креативним є робоче середовище (шкала С), а також 
загальний творчий потенціал керівників і працівників освітніх організацій. 

Перше завдання дослідження полягало у вивченні особливостей ставлення 
персоналу освітніх організацій до змін. 

На основі наведених у табл. 1 даних можна дійти висновку, що в опитаних 
учасників дослідження у ставленні до змін на першому місці (за рівнем представленості 
осіб з високим рівнем вираженості певного типу ставлення до змін) знаходиться такий 
тип, як «традиціоналіст» (34,3%), далі слідує «реаліст» (31,0%), і на останньому місці, із 
значним відривом,  знаходиться «вільнодумець» (25,8%).  

 

Таблиця 1 

Рівні розвитку типів ставлення персоналу освітніх організацій до змін (%) 

 

Типи ставлення до 

змін 

Рівні розвитку ставлення до змін  

Низький Середній Високий 

«Традиціоналіст» 27,3 38,4 34,3 

«Реаліст» 24,3 44,8 31,0 

«Вільнодумець» 47,0 27,2 25,8 
 
Очевидно, переважання серед опитаних «традиціоналістів» і «реалістів» і 

обумовлює недостатню орієнтацію персоналу освітніх організацій на впровадження 
інноваційних змін в освітніх організаціях. 

Друге завдання полягало у вивченні рівня розвитку творчого потенціалу освітніх 
організацій.  

Як видно із даних, наведених в табл. 2, рівень творчого потенціалу освітніх 
організацій є недостатньо високим, про що свідчить той факт, що високий рівень всіх 
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складових творчого потенціалу в середньому виявлено менш, ніж у третини опитаних (від 
20,7% до 32,7%). 

 
Таблиця 2 

Рівні розвитку творчого потенціалу освітніх організацій (%) 
 

Складові  творчого потенціалу Рівні розвитку креативного потенціалу 

Низький Середній Високий 

Творчість особистості персоналу 31,9 38,9 29,3 
Творчий підхід  персоналу до розв’язання  
проблеми 

25,6 53,7 20,7 

Творчість робочого середовища освітньої  
організації 

30,2 37,1 32,7 

Загальний  показник творчості  28,6 44,8 26,6 
 

Що стосується конкретних показників творчості за цим показником, то тут 
спостерігається така картина. На першому місці знаходиться «творчість робочого 
середовища освітньої організації» (32,7%), далі йде «творчість особистості персоналу» 
(29,3%) та «загальний показник творчості» (26,6%), і, на останньому місці, з певним 
відривом, знаходиться «творчий підхід до розв’язання проблеми» (20,7%).  

Очевидно, можна говорити про те, що всі показники творчого потенціалу освітніх 
організацій потребують свого вдосконалення. І при цьому особливої уваги потребує 
підвищення творчого підходу персоналу до розв’язання проблеми, який є, напевне, 
«найскладнішим» показником. Скоріше за все, мова йде про те, що певні показники 
творчості особистості персоналу і робочого середовища автоматично не обумовлюють 
високі показники творчого підходу персоналу до розв’язання проблеми, а потребують 
спеціального навчання персоналу для оволодіння спеціальними технологіями творчого 
вирішення проблем, які виникають в освітніх організаціях (наприклад, «мозковим 
штурмом» тощо). Це і може сприяти відходу персоналу від стереотипних, «книжних» 
підходів до розв’язання існуючих проблем, які базуються лише на попередньому досвіді, 
не вносячи «свіжих» ідей. 

Третє завдання дослідження полягало у визначенні рівня розвитку основних типів 
організаційної культури освітніх організацій. 
          Як видно із табл. 3, на першому місці за таким показником, як високий рівень 
розвитку організаційної культури, знаходиться культура «ролі» (41,6%), далі слідує 
культура «завдання» (29,6%), і на останніх місцях, із значним відривом від двох 
попередніх типів культур, знаходяться культура «влади» (19,9%) та культура 
«особистості» (19,7%).   

Таблиця 3 

Рівні розвитку типів організаційної культури освітніх організацій (%) 

 

Типи  організаційної культури Рівні розвитку ставлення до змін  

Низький Середній Високий 

 

Культура «влади»  30,8 49,3 19,9 

Культура «ролі» 21,5  36,9  41,6  

Культура  «завдання» 29,9  40,5  29,6  

Культура «особистості» 38,5 41,8 19,7  

 

Отримані дані свідчать про те, що в освітніх організаціях переважає тип 

організаційної культури «ролі», який згідно з підходами, наявними в літературі [9], 

належить до «консервативних» типів організаційної культури. Разом із тим, позитивно 

можна оцінити той факт, що інший тип організаційної культури (культура «влади»), який 

також, згідно із згаданими підходом, належить до «консервативних» типів, представлений 
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значно менше.  Тобто  можна зробити висновок, що  серед «консервативних» типів 

організаційної культури переважають не авторитарні типи культур, а функціональні, що 

також можна оцінити в цілому позитивно. 

Також отримані дані говорять про те, що недостатньо представленими в практиці 

діяльності освітніх організацій є «прогресивні» типи організаційних культур (культура 

«завдання» і культура «особистості»), особливо культура «особистості». Тому посилення 

«прогресивних» типів організаційної культури в діяльності освітніх організацій є, на наш 

погляд, одним із перспективних напрямків їхньої діяльності. 

Четверте завдання дослідження було спрямоване на вивчення зв’язку між типами 

організаційної культури і особливостями ставлення персоналу освітніх організацій до 

змін.  

Дані, які наведені в табл. 4, свідчать про те, що існує позитивний статистично 

значущий зв’язок (r=0,166; р<0,01) між рівнем розвитку такого типу ставлення до змін, як 

«традиціоналіст», та  рівнем розвитку такого типу організаційної культури, як культура 

«ролі». Суть виявленої закономірності полягає в тому, що кількість осіб, які належать до 

типу ставлення до змін «традиціоналіст», зростає в освітніх організаціях, яким 

притаманний такий тип організаційної культури, як культура «ролей». І, відповідно, 

спостерігається зворотний зв’язок: в організаціях з організаційною культурою «ролі» 

переважає персонал із типом ставлення до змін «традиціоналіст», оскільки такий тип 

культури зорієнтований, насамперед, на чіткий розподіл функцій і ефективне виконання.  

Це узгоджується із положенням, яке висунули Л.М. Карамушка, А.М. Шевченко 

[9], що такий тип організаційної культури, як культура «ролей», належать до 

«консервативних» типів організаційної культури освітніх організацій, оскільки  їх 

упровадження в освітніх організаціях не орієнтоване на досягненню нових, інноваційних  

результатів.  

Окрім того, виявлено позитивний статистично значущий зв’язок (r=0,123; р<0,05) 

між рівнем розвитку такого ставлення до змін, як «вільнодумець», та таким типом 

організаційної культури, як культура «особистості». Суть виявленої закономірності 

полягає в тому, що кількість осіб, які належать до типу ставлення до змін «вільнодумець», 

зростає в освітніх організаціях, яким притаманний такий тип організаційної культури, як  

культура «особистості». І відповідно, спостерігається зворотний зв’язок: в організаціях з 

типом організаційної культури «особистості» переважає персонал із типом ставлення до 

змін «вільнодумець», оскільки такий тип культури зорієнтований, насамперед, на 

висування нових ідей, створення умов для розвитку та самореалізації особистості. 

 

Таблиця 4 

Зв’язок між типами організаційної культури та типами ставлення до змін персоналу 

освітніх організацій  (r)  

Типи ставлення до 

змін 

Види організаційної культури 

 

Культура 

«влади» 

Культура 

«ролі» 

Культура 

«завдання» 

Культура 

«особистості» 

«Традиціоналіст» -0,017 0,166** 0,062 0,020 

«Реаліст» 0,054 0,011 0,069 -0,044 

«Вільнодумець» 0,080 -0,030 0,037 0,123* 

*p 0,05; **p 0,01 

 

         Це, знову ж таки, узгоджується з положенням, які висловили Л.М. Карамушка, 

А.М. Шевченко [9], що такий тип організаційної культури, як культура «особистості», 

належить до «прогресивних» типів організаційної культури освітніх організацій, оскільки 

їх упровадження в освітніх організаціях сприяє як розвитку персоналу, так і організації в 

цілому.  
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          Отже, результати дослідження в цілому показали, що існує позитивний зв’язок між 

певними типами ставлення персоналу освітніх організацій до змін та певними типами 

організаційної культури. 

На п’ятому етапі дослідження вивчено зв’язок між типами організаційної 

культури та рівнем розвитку творчого потенціалу освітніх організацій.  

Із даних, наведених в табл. 5, слідує, що в дослідженні виявлено  позитивний 

статистично значущий зв’язок між рівнем розвитку творчого потенціалу особистості 

персоналу (r=0,172; р<0,01), рівнем розвитку творчості робочого середовища освітньої 

організації (r=0,385; р<0,01), загальним показником  творчості (r=0,278; р<0,01) та рівнем 

розвитку такого типу організаційної культури, як культура «завдань».  

Також, як випливає із табл. 5, виявлено позитивний статистично значущий 

зв’язок між рівнем розвитку творчого потенціалу особистості персоналу (r=0,156; р<0,05), 

рівнем розвитку творчості робочого середовища освітньої організації (r=0,291; р<0,01), 

загальним показником творчості (r=0,249; р<0,01) та рівнем розвитку такого типу 

організаційної культури, як культура «особистості».  

Суть встановлених позитивних зв’язків полягає в тому, що впровадження в 

освітніх організаціях таких типів організаційних культур, як культура «завдань» та 

культура «особистості», сприяє підвищенню рівня розвитку творчого потенціалу 

особистості, творчості робочого середовища освітньої організації і загального показника 

творчого потенціалу. Це ще раз підтверджує положення, які висловили Л.М. Карамушка, 

А.М. Шевченко [9], що такі типи організаційної культури, як культура «завдань» та 

культура «особистості», належать до «прогресивних» типів організаційної культури 

освітніх організацій, оскільки їх упровадження в освітніх організаціях сприяє досягненню 

прогресивних результатів у діяльності освітніх організацій. 

 

Таблиця 5 

Зв’язок між типами організаційної культури та творчим потенціалом освітніх 

організацій (r) 

Складові творчого  

потенціалу 

Види організаційної культури 

 

Культура 

«влади» 

Культура 

«ролей» 

 

Культура 

«завдань» 

Культура 

«особистості» 

Творчість особистості 0,034 -0,031 0,172** 0,156* 

Творчий підхід до розв’язання  

проблеми 

-0,061 -0,087 0,083 0,112 

Творчість робочого середовища -0,239** -0,173** 0,385** 0,291** 

Загальний  показник творчості  -0,158* -0,154* 0,278** 0,249** 

*p 0,05; **p 0,01 

 

Разом із тим, у дослідженні виявлено негативний  статистично значущий зв’язок 

між рівнем розвитку творчості робочого середовища освітньої організації (r=-0,239; 

р<0,01), загальним показником творчого потенціалу (r=-0,158; р<0,05) та рівнем розвитку 

культури «влади» (див. табл. 5). 
Встановлено аналогічну закономірність, тобто негативний  статистично значущий 

взаємозв’язок між рівнем розвитку творчості робочого середовища освітньої організації 
(r=-0,173; р<0,01), загальним рівнем творчості (r=-0,154; р<0,05) та рівнем розвитку 
культури «ролей» (див. табл. 5). 

Суть встановлених негативних зв’язків полягає в тому, що впровадження в освітніх 
організаціях культури «влади» і культури «ролей» обумовлює зниження рівня розвитку 
творчого робочого середовища освітньої організації і рівня розвитку творчого потенціалу 
освітньої організації в цілому. І, знову ж таки, це ще раз підтверджує положення, які 



 46 

висловили Л.М. Карамушка, А.М. Шевченко [9], що такі типи організаційної культури, як 
культура «влади» та культура «ролей», належать до «консервативних» типів 
організаційної культури освітніх організацій, оскільки  їх упровадження в освітніх 
організаціях не сприяє досягненню інноваційних  результатів у діяльності освітніх 
організацій.  

У цілому, результати цього етапу засвідчили наявність як позитивного, так і 
негативного, зв’язку між певними виявами творчості освітніх організацій (творчості 
особистості персоналу, творчості робочого середовища та загальний показником 
творчості) та певними типами організаційної культури. Разом із тим, не виявлено зв’язку 
між виявами творчого підходу персоналу до розв’язання проблем та певними типами 
організаційної культури. Очевидно, такий показник творчості освітньої організації не є 
«чутливим» до впливу організаційної культури і потребує врахування інших 
характеристик організації.  

Висновки. На основі результатів дослідження зроблено наступні висновки: 
1. Констатовано переважання серед персоналу освітніх організацій таких типів 

ставлення персоналу до змін, як «традиціоналіст» та «реаліст», з недостатньою 
представленістю такого типу ставлення до змін, як «вільнодумець».  

2. Рівень розвитку всіх показників творчого потенціалу освітніх організацій є 
недостатнім, особливо це стосується такого показника, як «творчий підхід персоналу до 
розв’язання проблеми». 

3. Констатовано переважання в освітніх організаціях «консервативного» типу 
організаційної культури (культури «ролі») і недостатню представленість «прогресивного» 
типу організаційної культури (культури «особистості»). 

4. Встановлено, що існує позитивний статистично значущий зв’язок між рівнем 
розвитку певних типів ставлення персоналу освітніх організацій до змін та окремих типів 
організаційної культури: а) тип ставлення персоналу до змін «традиціоналіст» корелює з 
типом організаційної культури «ролі»; б) тип ставлення персоналу до змін 
«вільнодумець» корелює з типом організаційної культури «особистість». 

5. З’ясовано, що існує позитивний статистично значущий зв’язок між рівнем 
розвитку творчого потенціалу особистості персоналу, рівнем розвитку творчості робочого 
середовища освітньої організації, загальним показником творчості й рівнем розвитку 
таких «прогресивних» типів організаційної культури, як культура «завдань» та культура 
«особистості».  

6. Констатовано наявність негативного статистично значущого зв’язку між рівнем 
розвитку творчості робочого середовища освітньої організації, загальним рівнем творчості 
й рівнем розвитку таких «консервативних» типів організаційної культури, як культура 
«влади» та культура «ролей». 

7. Отримані результати доцільно враховувати у практиці діяльності освітніх 
організацій з метою забезпечення адекватного ставлення персоналу до змін, підвищення 
творчого потенціалу організацій та розвитку «прогресивних» типів організаційної 
культури.  

Перспективи подальших досліджень полягають в аналізі психологічних 
детермінант розвитку організаційної культури  в інноваційних і традиційних освітніх 
організаціях. 
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Карамушка Л.Н., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Ивкин В.Н., Лагодзинская В.И., 

Ковальчук А.С. Отношение персонала к изменениям и творческий потенциал организации 

как психологические детерминанты развития организационной культуры учебных 

заведений. В статье рассмотрены типы организационной культуры и психологические 

детерминанты организационной культуры учебных заведений: отношение персонала к 

изменениям и творческий потенциал организации. Определены особенности отношения персонала 

к изменениям, уровень творческого потенциала образовательных организаций, а также уровень 

развития типов организационной культуры образовательных организаций. Констатированы 

преобладание в образовательных организациях «консервативного» типа организационной 

культуры (культуры «роли») и недостаточная представленность «прогрессивного» типа 
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организационной культуры (культуры «личности»). Установлена связь между определенными 

типами организационной культуры учебных заведений и особенностями отношения персонала 

образовательных организаций к изменениям, а также между отдельными типами организационной 

культуры и составляющими творческого потенциала организации. 

Ключевые слова: организационная культура, типы организационной культуры, 

психологические детерминанты, отношение к изменениям, творческий потенциал организации, 

учебные заведения. 

 

Karamushka, L.M., Tereshchenko, K.V., Kredentser, O.V., Ivkin, V.M., Lagodzinska, V.I., 

Kovalchuk, A.S. Staff's attitudes to change and organizations' creativity as psychological 

determinants of organizational culture development in educational institutions. The article discusses 

the types of organizational culture of educational institutions and their relationship with psychological 

determinants of organizational culture of educational organizations: staff's attitudes to change and 

organizations' creativity. The authors analyze the features of staff's attitudes to change, the levels of 

educational organizations' creativity as well as the levels of different types of organizational culture of 

educational organizations. 

It was shown that most educational organizations had mainly the 'conservative' type of 

organizational culture (role culture) with underdeveloped 'progressive' type of organizational culture 

(personality culture). 

It was also found that staff's attitudes to change in educational organizations had a statistically 

significant positive relationship with the levels of certain types of organizational culture: a) the 

traditionalist attitude to change correlated with the role culture; b) the freethinker attitude to change 

correlated with the personality culture. 

There were also statistically significant positive associations between the levels of staff's 

creativity, levels of creative working environment in educational organizations, overall creativity and 

such 'progressive' types of organizational culture as task culture and personality culture. Besides, there 

was a statistically significant negative relationship between the levels of creative working environment in 

educational organizations and overall creativity and the levels of such 'conservative' types of 

organizational culture as power culture and role culture. 

Keywords: organizational culture, organizational culture types, psychological determinants, 

attitude to change, organization's creativity, educational institutions. 
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УДК 159.923:37.035:316.46 

 

Карамушка Л.М., Фелькель Т.Г. 

 

ЛІДЕРСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ:  ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМА 

 
Карамушка Л.М., Фелькель Т.Г. Лідерство в організації: гуманістична парадигма. У 

статті висвітлено зміст гуманістичної парадигми вивчення лідерства в організації та розкрито 

історичні етапи її становлення. Проаналізовано основні теорії, в яких знайшли відображення 

гуманістичні ідеї лідерства в організації (теорія Д. Мак-Грегора; концепція лідерства Р. Блейка і 

Дж. Моутон; теорія «партисипативного» менеджменту Р. Лейкера; теорія соціального обміну між 

лідером та послідовниками Т. Джекобса; концепція творчого лідерства та аміцитії А. Зелезника; 

концепція розуміння лідера як «трейблейзера» (новатора) Дж. Клегга; концепція суперлідерства 

Ч. Менза і Г. Сімса; концепція сервант-лідерства Р.  Грінліфа; ціннісна концепція «стейкхолдерів» 

Г. Фейерхольма та ін.). Розкрито сутність «антигуманного» лідерства, яке знайшло відображення в 

таких феноменах, як «булінг» та «мобінг». 

Ключові слова: лідерство; підходи до вивчення лідерства в організації; гуманістична 

парадигма вивчення лідерства в організації; «антигуманне» лідерство; «булінг»; «мобінг». 

 

 

Постановка проблеми. Ефективність діяльності сучасних організацій (швидка 

адаптація до постійних соціально-економічних змін; створення нових, 

конкурентоспроможних продуктів та послуг; сприяння професійному розвитку та 

професійній кар’єрі персоналу; формування відданості персоналу організації та ін.) 

значною мірою залежить від використання керівниками інноваційних підходів в 

управлінні. Одним із таких підходів є підхід, який базується на розумінні керівника як 
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лідера. Це передбачає, на наш погляд, осмислення основних підходів до розуміння 

лідерства, 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літератури показує, що проблема 

лідерства знайшла певне відображення в працях західних (М. Дафт [5], Дж. Гібсон  [4], Л. 

Джуелл [6], Дж. Нюстром, К. Девіс [14], П. Мучинські [14] та ін.) російських (Т. Бендас 

[2], Н. Самоукіна [15] та ін.) та українських (Т. Дуткевич [7], В.Заболотна [8], С. 

Москвичов [12] та ін.) авторів. 

Базуючись на розробках Л. Джуелл [6] та Т. Бендас [2], які є найбільш системними 

з цього питання, та доповнюючи їх розробками інших західних та вітчизняних авторів, 

можна зробити висновок про те, що до основних підходів дослідження лідерства 

належать: а) характерологічні підходи, або теорії рис – основний акцент робиться на 

характеристиках ефективного лідера; б) поведінкові підходи  – аналізуються базові 

відмінності в поведінці лідерів; в) ситуативні (ймовірнісні) підходи – наголошується, що 

поведінка лідера може ймовірнісно залежати від деяких характеристик лідера, підлеглих 

та ситуації; г) теорії взаємодії – основна увага приділяється активній взаємодії лідера та 

підлеглих, а також підлеглих з лідером. При цьому концепції (теорії) лідерства 

розуміються як моделі, які допомагають зрозуміти, що дозволяє стати лідером, навчитися 

бути ефективним лідером, підбирати лідерів до відповідних ситуацій чи моделювати 

ситуації з урахуванням лідерів [3]. 

Це передбачає, на наш погляд, осмислення основних підходів до розуміння 

лідерства, зокрема, гуманістичної парадигми. Згадана проблема, наскільки нам відомо, не 

знайшла відображення у вітчизняній психології. 

Актуальність та недостатня розробленість проблеми зумовили визначення нами 

таких завдань дослідження: 

1. Проаналізувати сутність та основні функції лідерства в організації. 

2. Розкрити зміст гуманістичної парадигми вивчення лідерства в організації. 

3. Охарактеризувати основні етапи і теорії становлення гуманістичної парадигми 

вивчення лідерства в організації. 

4. Проаналізувати сутність «антигуманного» лідерства. 

5. Обґрунтувати значущість гуманістичного лідерства для освітніх організацій. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Проаналізуємо 

послідовно результати виконання означених завдань. 

1. Сутність та основні функції лідерства в організації 
Базуючись на вказаних підходах та власному теоретичному аналізі проблеми, 

можна зробити висновок, що лідерство в організації являє собою здійснення 

спрямованого, але не директивного, впливу на працівників, мета якого полягає у 

спонуканні їх до діяльності переважно творчого, інноваційного характеру для досягнення 

певних організаційних цілей, яке базується на владі і повноваженнях (авторитеті), наданих 

лідеру його послідовниками. 

Лідерство виконує низку важливих функцій в організації: а) інтерпретаційно-

впливову (роз’яснення цілей організації та стимулювання працівників організації для їх 

досягнення); б) координуючу (об’єднання всіх підсистем організації для забезпечення 

ефективності діяльності); в) взаємодії із зовнішнім середовищем (для отримання 

відповідних ресурсів та просування на ринку продуктів та послуг, які створюються в 

організації); в) адаптації до змін та прогнозування інноваційних змін; г) забезпечення 

сприятливого клімату в колективі та формування адекватної організаційної культури та ін.  

2. Зміст гуманістичної парадигми вивчення лідерства в організації 

На основі аналізу основних підходів до вивчення лідерства доходимо висновку, що 

гуманістична парадигма вивчення лідерства в організації полягає, насамперед, у 

«центрації» на послідовнику [6]. 

До основних ідей, розроблених у рамках гуманістичної парадигми розуміння 

лідерства в організації, можна, на наш погляд, віднести такі: 1) встановлення 
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партнерських стосунків між лідером та співробітниками; 2) активне залучення 

співробітників до прийняття рішень в організації; 3) спільне визначення переважно 

творчих, інноваційних напрямків діяльності та підходів до їх здійснення; 4) взаємодія в 

команді на основі чітко визначених ролей та взаємодопомоги; 5) орієнтація на 

задоволення потреб як організації, так і співробітників; 6) сприяння професійному та 

особистісному розвитку співробітників; 7) підготовка співробітників до самолідерства у 

власній професійній та інших видах діяльності тощо.  

3. Основні  етапи і теорії становлення гуманістичної парадигми вивчення 

лідерства в організації  

На основі вивчення літературних джерел та узагальнень, які зроблені в указаних 

роботах [2; 6], доходимо висновку, що до основних концепцій цієї парадигми, де 

представлені означені ідеї, належать, насамперед, концепції, розроблені в 1950–1970 

роках ХХ століття:  а) теорія Д. Мак-Грегора; б) концепція лідерства Р. Блейка і Дж. 

Моутон; в) теорія «партисипативного» менеджменту Р. Лейкера; г) теорія соціального 

обміну між лідером та послідовниками Т. Джекобса.  

Теорія Д. Мак-Грегора [22] постулює наявність двох типів установок призначеного 

лідера в організації стосовно підлеглих, які названі автором як «теорії Х» і «теорії Y». 

Традиційна «теорія Х» розглядає підлеглих як пасивних і таких, які не бажають 

працювати, уникають роботи та відповідальності, чинять спротив організації, вважають її 

ворожою. Для того щоб змусити  їх працювати, необхідно використовувати  контроль, 

покарання тощо. Гуманістична «теорія Y», навпаки, не розглядає цілі працівників та 

організації як протилежні, вірить в те, що люди беруть на себе відповідальність, якщо 

умови праці є сприятливими, вони здатні до творчого розв’язання проблеми, що 

трапляються досить часто, здатні до самоуправління та самоконтролю тощо. В літературі 

наголошується, що ця теорія базується на вірі у співробітників та їхні можливості [2; 6]. 

В основу концепції лідерства Р. Блейка і Дж. Моутон [17] покладено 

«менеджерську решітку», яка побудована на основі двох змінних (турботи про людей та 

турботи про виробництво). В результаті було виділено п’ять лідерських стилів, які різною 

мірою відображають турботу про продуктивність і турботу про людей: 1) «Страх перед 

бідністю» (1 бал, 1 бал) – мінімальна турбота про людей та мінімальна продуктивність, 

лише для того, щоб уникнути звільнення; 2) «Будинок відпочинку» (1 бал, 9 балів) – 

керівник в основу своєї діяльності покладає людські стосунки, створює «сімейну» 

атмосферу в колективі, але мало піклується про виконання виробничих завдань; 3) 

«Влада-підкорення» (9 балів, 1 бал) – відповідає такому стилю, за якого виробничий 

результат – усе, а людина – в кращому разі – виконавець. Моральна атмосфера, пануюча в 

колективі, такого керівника не хвилює; 4) «Організаційне управління» (5 балів, 5 балів) – 

керівник знаходить баланс виробничої ефективності й турботи про людей, морального 

клімату в колективі; 5) «Командне управління» (9 балів, 9 балів) – відповідає такому 

стилю керівництва, за якого менеджер прагне так побудувати роботу, щоб співробітники 

бачили в ній можливість самореалізації і підтвердження власної значущості. У результаті 

такого стилю створюється команда, що складається із працівників, які свідомо беруть 

участь в управлінні, досягаючи цілей організації. Слід зазначити, що ця концепція є 

достатньо популярною і у вітчизняних емпіричних дослідженнях, присвячених  вивченню 

діяльності команди [12].  

Ідея «партисипативного» менеджменту Р. Лейкера [20] передбачає участь в 

управлінні рядових співробітників. При цьому лідер враховує очікування, цінності і 

міжособистісні стосунки тих, з ким він взаємодіє, довіряє їм, включає послідовників до 

процесу прийняття та здійснення рішень. Автором виділено п’ять основних стилів 

лідерства: а) експлуататорсько-авторитарний (лідер не має довіри до працівників, він не 

допускає працівників до прийняття рішення); б) позитивно-авторитарний (лідер іноді 

дозволяє працівникам брати участь у прийнятті рішень, мотивуючи їх за допомогою 

винагород та покарань); в) консультативно-демократичний (певний ступінь довіри до 
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підлеглих та певний ступінь їхньої участі в прийнятті рішень); г) партисипативний (повна 

довіра; прийняття рішення спільно з підлеглими). 

Теорія соціального обміну між лідером та послідовниками Т. Джекобса, подібно 

до теорії Е. Холландера [19], передбачає, що в процесі лідерства реалізується 

справедливий обмін між лідером та послідовниками, який проявляється в тому, що кожна 

сторона задовольняє очікування іншої на справедливій основі. Окрім того, 

передбачається, що група надає індивіду лідерський статус в обмін на його унікальний 

внесок в досягнення групових цілей. Також при цьому можлива ефективна взаємодія між 

членами групи, без застосування влади [2; 6]. 

Окрім того, значущими є концепції, які почали активно розроблятися у 80-х роках 

ХХ століття: а) концепція творчого лідерства та аміцитії  (А. Зелезник); б) концепція 

розуміння лідера  як «трейблейзера» (новатора) (Дж. Клегг); в) концепція суперлідерства 

(Ч. Менз і Г. Сімс); г) концепція сервант-лідерства Р. Грінліфа; д) ціннісна концепція 

«стейкхолдерів» Г. Фейерхольма. 

Концепція творчого лідерства та аміцитії (дружби, симпатії) А. Зелезника [24] 

полягає в поєднанні дружніх і ділових стосунків лідера з підлеглими. Сутність лідерства 

автор бачить не в технології управління (як сукупності впливів на інших людей), 

стриманій, неемоційній поведінці, а в творчості, продукуванні нових ідей та в 

емоційності. 

Сутність концепції особистого лідерства Дж. Клегга [цит. за 2] полягає в тому, 

що лідер розуміється як «трейблейзер» (новатор). За допомогою різних метафор автор 

підкреслює те, що лідер має виконувати певні ролі, наприклад, бути: попередником (той, 

хто перший за фактором часу) – раніше від усіх висловив ідею; піонером – перший за 

фактором простору (прибув в певне місце раніше за інших); новатором – творцем 

найкращої парадигми, плану, моделі чогось; експертом – тим, хто має найкращу 

кваліфікацію; треблейзером – тим, хто знаходить маршрут шляху, шлях до мети та ін. 

Основним предметом аналізу концепції суперлідерства (Ч. Менз, Г. Сімс) виступає 

лідер, що виховує нових лідерів, здатних до вдосконалення (самолідерства) [21].  У ході 

аналізу цієї теорії зазначається, що, на відміну від попередніх теорій менеджменту, які 

аналізували те, як менеджерам краще управляти своїми підлеглими, тобто здійснювати 

контролюючу функцію, ця теорія акцентує увагу на виховній функції лідера, яка полягає в 

тому, що лідер має навчити своїх підлеглих управляти собою (стимулювати ставити 

власні цілі; не боятися робити помилки тощо).  

За концепцією сервант-лідерства (лідерства, яке обслуговує) Р. Грінліфа [18], 

лідер має бути тією людиною, яка повинна служити людям, дбати про задоволення їхніх 

потреб. Це передбачає, як зазначають фахівці, особистісний ріст лідера, в процесі якого 

він стає мудрішим, автономним, вільним, моральним тощо.    

У ціннісній концепції «стейкхолдерів» (тих, хто підтримує основу) Г. Фейерхольма  

починає вивчатися командне лідерство. Мова йде про те, що лідер, визначаючи цінності 

організації, створює єдину команду послідовників, які розглядають цілі організації як свої 

власні і є активними учасниками лідерського процесу [цит. за 2].    
На сучасному етапі розвитку організаційної психології ідеї гуманістичного 

лідерства продовжують активно розроблятись психологами. Це знайшло, зокрема, 
відображення у матеріалах 17-го Європейського конгресу з організаційної психології та 
психології праці, який відбувся в травні 2015 р. в м. Осло.  Слід зазначити, що ідеї 
гуманістичного лідерства знайшли відображення, на наш погляд, уже  в самій назві 
конгресу, яка звучала таким чином: «Лідерство, побудоване на повазі, та ефективне 
лідерство: Управління людьми і організаціями в турбулентний час» [23]. 

Наведемо приклади окремих виступів, які розкривають ідеї гуманістичного 
лідерства, що були представлені на конгресі і стосувались таких проблем: 

 Сутність і вияви гуманістичного лідерства: «Сприйняття поведінки 
лідерства, яке розділене з працівниками»; «Лідерство, побудоване на спільних цінностях»; 
«Повсякденне лідерство і умови для задоволення потреб працівників»; «Чи є ми реально 



 53 

різними? Порівняння працівників генерації X і генерації Y»; «Сприйняття обміну між 
лідером і працівниками» та ін.; 

 Вплив лідерства на ефективність роботи та психічне здоров’я працівників: 
«Організаційна довіра і лідерство»; «Підтримуюче лідерство в підтримуючій політиці 
організації»; «Ефективне лідерство у сприйнятті його послідовників»; «Вплив лідерства 
на різноманіття в організації»; «Слідуй за мною: роль послідовників в ефективному 
лідерському процесі»; «Вплив конструктивного лідерства на суб’єктивне самопочуття 
працівників»; «Вплив партисипативного лідерства на емоційну працю»;«Лідерство і 
здоров’я організації»; «Вплив лідерського стилю на психологічне здоров’я працівників» 
та ін. [23]. 

4. Сутність «антигуманного» лідерства 
Поряд з великим масивом гуманістичних концепцій та шляхів їхньої реалізації в 

практиці діяльності сучасних організацій у сучасних організаціях існує прямо 
протилежний напрямок – так  зване «антигуманне» лідерство, яке також слід брати до 
уваги [10; 16]. Воно знаходить відображення в таких феноменах: а) «булінг» (грубий тон 
висловлюваний, рукоприкладство тощо); б) «мобінг» (психологічний терор, який нерідко 
включає і сексуальне насилля), що проявляється стосовно багатьох працівників в 
організації [10; 16]. Вияви негативного лідерства призводять до несприятливих наслідків: 
зниження продуктивності праці, почастішання випадків захворювань серед персоналу, 
виникнення феномена «нездорових» організацій тощо. 

Слід наголосити, що результати вивчення сутності та наслідків «антигуманного» 
лідерства також широко обговорювались на 17-му Європейському конгресі з 
організаційної психології та психології праці в м. Осло. 

Нижче наводимо приклади окремих презентацій, які були присвячені, зокрема, 
проблемі «булінгу»: «Булінг» на робочому місці в сфері здоров’я в Португалії»; «Булінг» 
від колег і агресія від пацієнтів»; «Стиль життя, стиль вирішення конфліктів і «булінг» на 
робочому місці»; «Булінг» на робочому місці, небезпека на роботі та намір покинути 
роботу» та ін. [23]. 

Також активно обговорювались різні форми лідерства, які мають, на наш погляд, 
антигуманний характер. До таких презентацій, наприклад. можна віднести наступні: 
«Деструктивна лідерська поведінка»; «Чому лідери поводяться неетично?»; «Темна» 
сторона лідерства»; «Психопатичне лідерство»; «Нарцистичне лідерство в час кризи»; 
«Науково обґрунтований відбір лідерів – якщо ми реально бажаємо попередити 
антисоціальну поведінку лідерів» та ін. [23]. 

5. Значущість гуманістичного лідерства для освітніх організацій 
Віддаючи, без сумніву, перевагу гуманістичній парадигмі в дослідженні лідерства, 

слід підкреслити, що така парадигма, на нашу думку, є особливо значущою для аналізу 
лідерства в організаціях системи освіти. Це обумовлено, насамперед, гуманістичною 
спрямованістю їхньої діяльності (орієнтація на професійне навчання, виховання та 
розвиток особистості, сприяння професійному вдосконаленню та самореалізації майбутніх 
фахівців тощо), яка має бути характерною для діяльності освітніх організацій в цілому (Г. 
Балл [1], Л. Карамушка [9] та ін.). 

На значущість забезпечення гуманістичної спрямованості лідерства в освітніх 
організаціях указує західний дослідник В. Критсоніс [11]. Він говорить про те, що етична, 
гуманна позиція керівника освіти (справедливе ставлення до підлеглих, повага до 
працівників, доступність для всіх підлеглих тощо) може створити гуманну атмосферу та 
покращити якість освіти, бути зразком реалізації етичної, гуманної поведінки для своїх 
працівників.  

Також автор вказує на низку специфічних характеристик, які встановлені ним на 
основі емпіричних досліджень та консультативної роботи і мають бути характерними для 
керівників освітніх організацій. До основних із них, узагальнивши підходи автора, можна 
віднести:  

 створення атмосфери альтруїзму (усвідомлення своєї відповідальності перед 
колегами за благополуччя організації, громади та суспільства в цілому);  
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 урахування необхідності моральної підтримки оточуючими в житті та на 
роботі (урахування того, яку користь приносить спілкування з керівником);  

 урахування того, наскільки спілкування з керівником збагачує людей; як 
керівник може допомогти працівникам виконувати роботу більш успішно і з радістю 
тощо);  

 урахування індивідуальних особливостей працівників (духовних та 
інтелектуальних особливостей працівників), того, наскільки робота відповідає якостям 
особистості працівника;  

 постійне терпіння (свідомий контроль над почуттям гніву та збудження);  

 любов до роботи та ін.  
При цьому автор вказує на те, що відсутність етичної, гуманної позиції може 

призвести  до прямо протилежного результату (негативно позначатись на ефективності 
виконання роботи та міжособистісних стосунках в колективі).  

Висновки: 
1. Лідерство в організації – це здійснення спрямованого, але не директивного, 

впливу на працівників, мета якого полягає у спонуканні їх до діяльності переважно 
творчого, інноваційного характеру для досягнення певних організаційних цілей, яке 
базується на владі і повноваженнях (авторитеті), наданих лідеру його послідовниками. 

2. Важливу роль у розумінні лідерства в організації відіграє гуманістична 
парадигма вивчення лідерства в організації, яка полягає, насамперед, у «центрації» на 
послідовнику [6]. 

3. До основних ідей, розроблених у рамках гуманістичної парадигми розуміння 
лідерства в організації, належать такі: встановлення партнерських стосунків між лідером 
та співробітниками; активне залучення співробітників до прийняття рішень в організації; 
спільне визначення переважно творчих, інноваційних напрямків діяльності та підходів до 
їхнього здійснення; взаємодія в команді на основі чітко визначених ролей та 
взаємодопомоги; орієнтація на задоволення потреб як організації, так і співробітників; 
сприяння професійному та особистісному розвитку співробітників; підготовка 
співробітників до самолідерства у власній професійній та інших видах діяльності тощо.  

4. Використання ідей, представлених у гуманістичній парадигмі вивчення 
лідерства, є суттєвим як для збільшення ефективності в діяльності сучасних організацій, 
так і для професійного зростання та емоційного благополуччя персоналу організацій. 

Перспективи подальших досліджень. Подальше дослідження проблеми полягає у 
висвітленні результатів осмислення та реалізації гуманістичної парадигми вивчення 
лідерства в організації українськими вченими. 
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Карамушка Л.М., Фелькель Т.Г. Лидерство в организации: гуманистическая 
парадигма. В статье отражено содержание гуманистической парадигмы изучения лидерства в 
организации и раскрыты исторические этапы ее становления. Проанализированы основные 
теории, в которых нашли отображение гуманистические идеи лидерства в организации (теория Д. 
Мак-Грегора; концепция лидерства Р. Блейка и Дж. Моутон; теория «партисипативного» 
менеджмента Р. Лейкера; теория социального обмена между лидером и последователями Т. 
Джекобса; концепция творческого лидерства и амицитии А. Зелезника; концепция понимания 
лидера как «трейблейзера» (новатора) Дж. Клегга; концепция суперлидерства Ч. Менза и 
Г. Симса; концепция сервант-лидерства Р. Гринлифа; ценностная концепция «стейкхолдеров» 
Г. Фейерхольма и др.). Раскрыта сущность «антигуманного» лидерства, которое нашло 
отображение в таких феноменах, как «буллинг» и «мобинг».  

Ключевые слова: лидерство; подходы к изучению лидерства в организации; 
гуманистическая парадигма изучения лидерства в организации; «антигуманное» лидерство; 
«буллинг»; «мобинг». 

 
           Karamushka, L.M., Felkel, T.G. Leadership in the organization: humanistic paradigm. The 
article highlights the meaning of leadership as purposeful but non-directive influence on employees 
which aims at motivating them to do the activities of mostly creative and innovative nature to achieve 
specific organizational goals and which is based on the power and authority granted to the leader by his / 
her followers. The authors discuss the main functions of leadership in the organization and the content 
and stages of formation of the humanistic paradigm in studying leadership in the organization. The basic 
ideas of the humanistic paradigm in understanding leadership in organizations include the leader and staff 
partnership; employees' involvement in decision making; employees' involvement in determining creative 
and innovative activities and the ways of their implementation; team work based on clearly defined roles 
and mutual assistance; focus on meeting the needs of both the organization and employees; 
encouragement of employees' professional and personal development; employees' training in self-
leadership in the profession and other activities, etc. 
        The article also analyzes the humanistic theories of leadership in the organization (D.MacGregor 
theory, R.Blake-J.Mouton concept of leadership, R.Laker participative management theory, the theory of 
social exchange by T.Jacobs, A.Zeleznik concept of creative leadership and amicitia, J.Clegg concept of 
trailblazer, the concept of superleadership by Ch.Manz and H.Sims, R.K.Greenleaf concept of servant-
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leadership, the stakeholder theory by R.Edward Freeman, etc.) as well as the essence of inhumane 
leadership reflected in such phenomena as bullying and mobbing. 
         Keywords: leadership; approaches to the study of leadership in organization; humanistic paradigm 
to the study of leadership in organization; 'inhumane' leadership; bullying, mobbing. 
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Кокун О.М. 

 

ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО САМОЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТОСТІ  

В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

 
Кокун О.М. Проблема професійного самоздійснення особистості в умовах соціально-

економічних перетворень. В статті викладено результати досліджень, в яких виділено за силою 

впливу три  групи чинників професійного самоздійснення фахівців. 

Найбільш вираженими предикторами високого рівня професійного самоздійснення 

виявилися рівень задоволеності фахівців змістом власної професійної діяльності та стан здоров’я. 

До другої групи відносяться: показники шкал «ціннісних орієнтацій» та «самоповаги»; ступінь 

задоволеності своєю професією і роботою; показники комунікативних та організаційних 

здібностей; рівень творчого здійснення професійної діяльності. У третю групу ввійшли показник 

внутрішньої професійної мотивації та рівень професійної самоефективності. 

Ключові слова: самоздійснення, професійне самоздійснення, професійне становлення, 

ознаки самоздійснення, фахівці. 

 
Постановка проблеми. Розвиток суспільства, як світового в цілому, так і 

українського, зокрема, характеризується вираженою політичною, соціальною та 

економічною нестабільністю. Це закономірно утруднює досягнення людиною 

особистісного благополуччя (психічного, професійного, матеріального тощо). Відповідно, 

у мінливому світі актуальним стає пошук дієвих особистісно-професійних концептів, що 

надали б людині можливість розкрити внутрішні ресурси, не тільки з метою підвищення 

власної стійкості до бурхливих соціально-економічних перетворень, але й для отримання 
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бажаного вектору особистісного розвитку. Саме до таких особистісно-професійних 

концептів відноситься феномен професійного самоздійснення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідниками відзначається, що 

пропоновані людині сучасним суспільством безмежні можливості для розвитку та 

реалізації в різних областях діяльності одночасно ставлять її й перед необхідністю 

постійного вибору, необхідністю приймати складні рішення, перед проблемою пошуку 

власного місця в житті. Можливість ефективно вирішувати ці питання пов'язана з самою 

особистістю, з визначенням нею своїх бажань, з її можливістю реалізації власного 

потенціалу, що забезпечує процес самоздійснення [1]. 

Підкреслюється висока актуальність експериментального вивчення питань 

взаємозв'язку способів самоздійснення з віковими та особистісними особливостями 

людини, визначення ролі мотиваційно-смислових, особистісних та біографічних чинників 

самоздійснення [8]. 

І.О. Логінова зазначає, що навіть взяті разом (як сукупність або навіть «система») 

такі усталені поняття як самореалізація, самоактуалізація, самодетермінація, 

самовизначення, самоідентичність і т.ін., не перекривають ті референти, які стоять за 

поняттям «життєве самоздійснення», оскільки воно орієнтоване на сутність людини, її 

ноетичний, духовний вимір. На думку авторки, це поняття носить полідисциплінарний 

характер і є гранично загальною категорією, що розкривається через сукупність всіх 

названих понять [7]. М.К. Мамардашвілі розуміє самоздійснення як шлях такого 

проходження життя, в результаті якого людина «приходить до себе» і реалізує себе [9]. 

Один із провідних зарубіжних дослідників проблеми самоздійснення A. Gewirth 

визначає його як переведення у дійсність найглибших бажань людини або найгідніших 

здібностей. Він зазначає, що пошук гідного людського життя є пошуком самоздійснення 

[11]. Самоздійснення розглядається одночасно і як процес (рух людини до своїх 

сутнісних, істинних начал), і як результат (буття істини й істина буття) [10]. 

В.Є. Клочко життєве самоздійснення розуміє як тенденцію переведення власних 

можливостей у дійсність у різних життєвих сферах і одночасно як процес, що заснований 

на перетворенні людського потенціалу в потенції, тобто, в сили, що виводять людину за 

межі її наявного буття в тих точках, секторах, сегментах життєвого світу, в яких 

середовище, що оточує людину, відповідає її можливостям і сигналізує про це появою 

нових (ціннісно-смислових) вимірів [2]. 

Разом з тим, слід зазначити, що досліджень феномену професійного 

самоздійснення, яке є однією із найважливіших складових, а для більшості людей й 

основною формою особистісного самоздійснення, практично не здійснювалось.  

Наші дослідження за цією проблемою дозволили обґрунтувати визначення 

особистісного самоздійснення як свідомого саморозвитку людини, в процесі якого 

розкриваються її потенційні можливості у різних життєвих сферах, результатом чого є 

постійне досягнення особистісно та соціально  значущих ефектів, формування власного 

"простору життя". А професійного самоздійснення – як однієї із найважливіших форм 

життєвого самоздійснення, що характеризується високим рівнем розкриття особистісного 

потенціалу фахівця у обраній професії, розвитком його здібностей, взаємопоєднанням із 

професією, повсякчасною затребуваністю його професійної кваліфікації, широким 

використанням його професійного досвіду та здобутків іншими фахівцями [5].  

При цьому було виділено дві загальні форми професійного самоздійснення: 

 внутрішньопрофесійна – професійне самовдосконалення, спрямоване на 

підвищення професійної компетентності та розвиток професійно-важливих якостей (її 

характеризують такі 5 ознак як потреба у професійному вдосконаленні, наявність проекту 

власного професійного розвитку, переважаюче задоволення власними професійними 

досягненнями, постійна постановка нових професійних цілей, формування власного 

«життєво-професійного простору»; 
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 зовнішньопрофесійна –  досягнення значущих здобутків у різних аспектах 

професійної діяльності (відповідні їй 5 ознак: досягнення поставлених професійних цілей, 

визнання досягнень фахівця професійним співтовариством, використання професійного 

досвіду та здобутків іншими фахівцями, розкриття особистісного потенціалу і здібностей 

у професії, вияв високого рівня творчості у професійній діяльності) [5]. 

Мета статті. У статті викладено результати наших досліджень, спрямованих на 

виявлення провідних чинників професійного самоздійснення фахівців різних професій. 

Актуалізацією саме цих чинників може бути забезпечено успішне професійне 

самоздійснення особистості в умовах соціально-економічних перетворень, що нині 

відбуваються. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження.  

Дослідження здійснювалось згідно до нашої концепції дистанційної професійної 

психодіагностики [3] та розробленого відповідно до неї діагностичного Інтернет-сайту 

(http://prof-diagnost.org). В ньому взяли учать 1183 фахівці. Для обробки отриманих 

результатів було відібрано результати 332 досліджуваних (113 чоловіків та 219 жінок), які 

пройшли діагностику за всіма методиками.  

Було використано розроблені нами опитувальник професійного самоздійснення [6], 

опитувальник для визначення етапу та чинників професійного становлення фахівців [4] та 

п'ять психодіагностичних методик (Самоактуалізаційний тест Е. Шострома – САТ, 

Мотивація професійної діяльності – методика К. Замфір у модифікації А. Реана, Шкала 

самоефективності Р. Шварцера та М. Єрусалема, Методика «Вивчення задоволеності 

своєю професією та роботою», Методика виявлення «Комунікативних та організаційних 

здібностей» - КОЗ-2, Модифікація опитувальника на професійне «вигорання» та 

деформацію – МВІ). 

Визначення найвагоміших чинників професійного самоздійснення засновувалося 

на використанні кореляційного аналізу (обраховувався коефіцієнт рангової кореляції 

Спірмена) та лінійного регресійного аналізу (метод Stepwise).  

Статистична обробка показала, що переважна більшість використаних методик 

містить показники, які за результатами регресійного аналізу можна розглядати в якості 

виражених чинників професійного самоздійснення фахівців.  

Серед показників самоактуалізаційного тесту Е. Шострома до таких чинників 

можна віднести 2 із 14 показників за шкалами, що за цим тестом обраховуються: 

«ціннісних орієнтацій» та «самоповаги». 

Ці показники найтісніше корелюють з «загальним рівнем професійного 

самоздійснення» (r = 0,7  та 0,69).  

Побудова регресійної моделі показує, що кожен із цих показників окремо володіє 

високою прогностичною силою стосовно досягнення «загального рівня професійного 

самоздійснення». Коефіцієнти множинної регресії дорівнюють, відповідно, R = 0,68 та R = 

0,65. Кількість поясненої дисперсії є досить значною і складає R2 = 0,45 та R2 = 0,43.   

Таким чином, відповідно до змістовної інтерпретації шкал «ціннісних орієнтацій» 

та «самоповаги», здатність фахівця до професійного самоздійснення у найбільшій мірі 

зумовлюється його спрямованістю на самоактуалізацію, а також його здатністю цінувати 

свої достоїнства і позитивні властивості характеру.  

Також вираженим чинником професійного самоздійснення фахівців є «ступінь 

задоволеності своєю професією і роботою» (за Методикою «Вивчення задоволеності 

своєю професією та роботою»). Він досить тісно (r = 0,65; p  0,001) корелює з «загальним 

рівнем професійного самоздійснення», має високі коефіцієнт множинної регресії та 

кількість поясненої дисперсії щодо цього рівня (R = 0,66; R2 = 0,44). 

Сильний вплив на можливість професійного самоздійснення фахівців справляє й 

наявність в них розвинутих комунікативних та організаційних здібностей. У нашому 

випадку, показники цих здібностей, отриманих за Методикою виявлення 
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«Комунікативних та організаційних здібностей» - КОЗ-2 корелюють із з «загальним 

рівнем професійного самоздійснення», відповідно,  r = 0,57  та 0,61.  

Побудова регресійної моделі (таблиця 1) показує, що найбільш вираженим 

предиктором цього рівня є все ж комунікативні здібності (R = 0,59; R2 = 0,35). Регресійна 

модель, що включає обидва види здібностей (комунікативні та організаційні) має ще 

вищий рівень прогностичності (R = 0,64; R2 = 0,41). 

 

Таблиця 1 

Регресійна модель предикації «загального рівня професійного 

самоздійснення» показниками комунікативних та організаційних здібностей 

 

Модель R R2 

1 0,59a 0,35 

2 0,64b 0,41 

a. Предиктори: (Константа), комунікативні здібності; 

b. Предиктори: (Константа), комунікативні здібності, організаційних здібності. 

 

Серед п'яти показників частини розробленого нами Опитувальника, спрямованих 

на визначення етапу професійного становлення фахівців (сформованість професійної 

позиції та індивідуального стилю професійної діяльності, професійна мобільність, рівні 

творчого здійснення та самопроектування професійної діяльності і кар'єри)  найтісніше 

корелюють з «загальним рівнем професійного самоздійснення» останні три (r = 0,43 - 0,59; 

p  0,001). Це дозволяє їх розглядати і як важливу  передумову професійного 

самоздійснення, і як, виходячи із його змістовного наповнення, певною мірою, вже і його 

прояв. 

Найбільш вираженим предиктором досягнення «загального рівня професійного 

самоздійснення» став «рівень творчого здійснення професійної діяльності» (r = 0,59, R = 

0,63; R2 = 0,39). 

У шести показників частини Опитувальника, спрямованої на визначення чинників 

професійного становлення фахівців (задоволеність змістом професійної діяльності, 

зарплатою, кар’єрою та соціальним становищем,   позитивність стосунків з начальством, 

стан здоров’я) тіснота кореляційних зв'язків з  «загальним рівнем професійного 

самоздійснення» виявилась ще більш істотною (r = 0,45 - 0,77; p  0,001). Як і 

попередньому випаду, ці показники слід кожен у більшій чи меншій мірі вважати, з 

одного боку, важливою передумовою професійного самоздійснення, а з іншого – вже й, 

певною мірою, і його наслідком. 

Так, наприклад, закономірним наслідком успішного професійного самоздійснення 

фахівця стає зростання професійного рівня, підвищення за посадою, розмір заробітку, що, 

відповідно й зумовлює підвищення в нього задоволеності і змістом професійної 

діяльності, і зарплатою, і кар’єрою, і соціальним становищем, і стосунками з начальством. 

Хоча останні вочевидь є й необхідною передумовою професійного самоздійснення.  

Побудова регресійної моделі (таблиця 2) дозволила виявити 2 найбільш виражені 

предиктори «загального рівня професійного самоздійснення». Ними виявилися 

задоволеність змістом професійної діяльності та стан здоров’я. Регресійна модель лише із 

першим показником вже характеризується дуже високою прогностичністю (R = 0,78; R2 = 

0,60). Регресійна модель, що включає обидва показники має ще вищий її рівень (R = 0,84; 

R2 = 0,41).  

Серед трьох мотиваційних показників (за методикою К. Замфір «Мотивація 

професійної діяльності») найвагомішим чинником професійного самоздійснення є 

показник «внутрішньої професійної мотивації». Він на високому рівні достовірності, хоча 

й у меншій мірі, ніж у попередньому випадку (r = 0,34; p  0,001), корелює з «загальним 

рівнем професійного самоздійснення». Коефіцієнт множинної регресії та кількість 
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поясненої дисперсії також є меншими, але разом із тим такими, що заслуговують уваги та 

врахування (R = 0,34; R2 = 0,12). 

 

Таблиця 2 

Регресійна модель предикації «загального рівня професійного 

самоздійснення» показниками опитувальника 

 

Модель R R2 

1 0,78a 0,60 

2 0,84b 0,71 

a. Предиктори: (Константа), задоволеність змістом професійної діяльності;  

b. Предиктори: (Константа), задоволеність змістом професійної діяльності, стан 

здоров’я. 

 

Приблизно на такому самому (середньому) рівні чинником професійного 

самоздійснення виявлено й «рівень професійної самоефективності» за шкалою Р. Швар-

цера та М. Єрусалема (r = 0,34; p  0,001). 

На відміну від попередніх методик, істотні негативні зв’язки з «загальним рівнем 

професійного самоздійснення» мають всі показники Модифікації опитувальника на 

професійне «вигорання» та деформацію – МВІ, що дозволяє їх віднести до вкрай 

несприятливих для професійного самоздійснення фахівця чинників. Такі складові 

професійного «вигорання» та деформації як «емоційне виснаження»,  «деперсоналізація», 

«редукція особистих досягнень», а також їх сумарне значення корелюють з «загальним 

рівнем професійного самоздійснення» у межах r = -0,49 – -0,64. 

Серед чотирьох показників цієї методики найнегативнішим чинником 

професійного самоздійснення є показник «редукції особистих досягнень». Він найтісніше 

негативно корелює з «загальним рівнем професійного самоздійснення» (r = -0,64; p  

0,001). Коефіцієнт його множинної регресії та кількість поясненої дисперсії також є 

досить високими (R = 0,66; R2 = 0,44). 

Висновки. Проведене дослідження дозволило виділити за силою впливу три  групи 

чинників професійного самоздійснення фахівців. 

Найбільш вираженими предикторами досягнення фахівцями високого рівня 

професійного самоздійснення (перша група) виявилися рівень задоволеності фахівців 

змістом власної професійної діяльності та стан здоров’я. Регресійна модель, що включає 

ці два показники характеризується високою прогностичністю (R = 0,78; R2 = 0,60).  

До другої групи відносяться: 1)  показники шкал «ціннісних орієнтацій» та 

«самоповаги» самоактуалізаційного тесту Е. Шострома (R = 0,68 та 0,65; R2 = 0,45 та 

0,43); 2) показник «ступеня задоволеності своєю професією і роботою» Методики 

«Вивчення задоволеності своєю професією та роботою» (R = 0,66; R2 = 0,44); 3) показники 

комунікативних та організаційних здібностей Методики КОЗ-2 (R = 0,64; R2 = 0,41); 4) 

показник «рівня творчого здійснення професійної діяльності» опитувальника (R = 0,63; R2 

= 0,39). 

У третю групу ввійшли показник «внутрішньої професійної мотивації» методики 

«Мотивація професійної діяльності» (R = 0,34; R2 = 0,12) та «рівень професійної 

самоефективності» за шкалою Р. Шварцера та М. Єрусалема (r = 0,34). 

В якості вкрай несприятливих для професійного самоздійснення фахівця чинників 

визначено всі показники Модифікації опитувальника на професійне «вигорання» та 

деформацію – МВІ. Найбільш негативним чинником професійного самоздійснення, при 

цьому, виявився є показник «редукції особистих досягнень» (R = 0,66; R2 = 0,44). 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці та практичному 

впровадження дієвої психологічної технології актуалізації у фахівців різних професій 

виявлених чинників професійного самоздійснення. 
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Кокун О.М. Проблема профессионального самореализации личности в условиях 

социально-экономических преобразований.  
В статье изложены результаты исследований, в которых выделено по силе воздействия три 

группы факторов профессионального самоосуществления специалистов. 

Наиболее выраженными предикторами высокого уровня профессионального 

самоосуществления стали уровень удовлетворенности специалистов содержанием собственной 

профессиональной деятельности и состояние здоровья. Ко второй группе относятся: показатели 

шкал «ценностных ориентаций» и «самоуважения»; степень удовлетворенности своей профессией 

и работой; показатели коммуникативных и организационных способностей; уровень творческого 

осуществления профессиональной деятельности. В третью группу вошли показатель внутренней 

профессиональной мотивации и уровень профессиональной самоэффективности. 

Ключевые слова: самоосуществление, профессиональное самоосуществление, 

профессиональное становление, признаки самоосуществления, специалисты. 

 

Kokun O.M.  The problem of personality’s professional self-fulfilment in terms of socio-

economic transformation. The objective tendencies of social development determine significantly 

increased attention to the problem of persons’ self-fulfilment. A question of self-fulfilment becomes 

increasingly important for every person who sets new goals in life and is able to achieve them, to 

understand and assert own individuality. 

The paper presents the results of empirical studies that highlight factors of professional self-

fulfilment of skilled people of different professions.  

According to the obtained results, are identified three groups of factors of skilled people’s 

professional self-fulfilmen.  

The first group: high levels of creative implementation of professional work and good health (R = 

0,78; R2 = 0,60). 

The second group: 1) "value orientations" and "self-esteem" (R = 0,68 та 0,65; R2 = 0,45 та 

0,43); 2) a high degree of satisfaction with own profession (R = 0,66; R2 = 0,44); 3) a high level of 

communication and organizational skills (R = 0,64; R2 = 0,41); 4) a high level of creative implementation 

and self-construction of professional work (R = 0,63; R2 = 0,39). 

The third group: high levels of internal professional positive motivation (R = 0,34; R2 = 0,12) and 

professional self-efficacy (r = 0,34). 

The indicators of professional "burnout" and deformation, such as emotional exhaustion, 

depersonalization and personal accomplishment reduction, became very unfavourable for professional 

self-fulfilment of skilled people (R = 0,66; R2 = 0,44). 
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ПІДПРИЄМНИЦЬКА АКТИВНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ: 

ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ТА ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Креденцер О.В. Підприємницька активність персоналу освітніх організацій: 

теоретична модель та емпіричне дослідження. У статті представлено результати теоретичного 

аналізу поняття «внутрішньоорганізаційне підприємництво». В якості структурних елементів 

розглянуто підприємницьку активність персоналу організацій, як основну психологічну складову, 

та ресурси та умови внутрішньоорганізаційного підприємництва, як основну організаційно-

менеджерську складову. Згідно з цією моделлю проведено емпіричне дослідження та 

представлено результати дослідження особливостей розвитку підприємницької активності 

персоналу освітніх організацій.  

Ключові слова: внутрішньоорганізаційне підприємництво, підприємницька активність, 

персонал освітніх організацій. 

 
Постановка проблеми.  В теорії та практиці підприємництва наприкінці 70-х років 

ХХ ст. з’являється низка робіт, здебільшого американських авторів, присвячених новому 
напрямку в підприємництві, такому як «інтрапренерство» (від англ. «intrapreneurship»), 
тобто «внутрішнє підприємництво» (на відміну від «еntrepreneurship») [27]. Поняття 
«інтрапренерства» уперше було введено у науковий обіг Г. Пінчотом у 1978 році. Під 
внутрішнім підприємництвом дослідник розуміє розвиток духу підприємництва всередині 
існуючої організації [27].  

Дослідження психологічних проблем підприємництва та «інтрапренерства» 
останнім часом набули значної актуальності і в організаційній та економічній психології.  

У зв’язку з цим, особливої актуальності сьогодні набуває інноваційний напрямок, 
який знаходиться на стику організаційної та економічної психології – психологія 
внутрішньоорганізаційного підприємництва, що вивчає психологічні умови, чинники та 
ресурси розвитку підприємницької активності персоналу та його реалізацію всередині 
існуючої організації. 

Основним психологічним індикатором (характеристикою) розвитку 
внутрішньоорганізаційного підприємництва на рівні особистості є рівень розвитку 
підприємницької активності персоналу організації [12; 16; 24]. Слід зазначити, що 
проблема розвитку внутрішньоорганізаційного підприємництва є актуальною для 
більшості соціально-економічних сфер, в тому числі і для освітніх організацій [2; 7–9; 16; 
18; 21]. 

Адже в сучасних умовах високої конкуренції на ринку освітніх послуг, під впливом 
важких соціально-економічних факторів, для ефективної діяльності сучасних освітніх 
організацій менеджерам та персоналу вже недостатньо «тільки надавати кваліфікаційні 

mailto:kokun@voliacable.com
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освітні послуги», їм необхідно постійно рухатись уперед, розвиватися, продукувати 
інновації, творити, самовдосконалюватись, шукати нові напрямки діяльності та 
інноваційні засоби реалізації. За таких умов діяльність менеджерів та персоналу освітніх 
організацій стає подібною до діяльності підприємців.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти досліджуваної 
проблеми вже були предметом уваги ряду вчених. Певні аспекти проблеми 
внутрішньоорганізаційного підприємництва, формування підприємницької активності та 
поведінки персоналу організацій були висвітлені в працях зарубіжних (І. Ансофф [1], 
А.А. Карпунін [7], Г. Пінчот, Е. Пінчот [27], М. Ебнер, Г. Франк, К. Корунка, М. Люгер 
[24] С.Ф. Чурюмова [22], Р.Д. Хізріч [20] та ін.). 

Слід зазначити, що в Україні внутрішньоорганізаційне підприємництво 
розглядається здебільшого з позицій економічного підходу [3]. Що стосується 
психологічних аспектів внутрішньоорганізаційного підприємництва, то, наскільки нам 
відомо, цій проблемі у вітчизняній науці приділено належної уваги не було. 

Завдання дослідження:  
1. Здійснити теоретичний аналіз поняття «внутрішньоорганізаційне 

підприємництво» та поняття «підприємницька активність персоналу організацій»; 
2. Емпірично дослідити особливості розвитку підприємницької активності 

персоналу освітніх організацій. 
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження.  
1. Теоретичний аналіз поняття «внутрішньоорганізаційне 

підприємництво» та поняття «підприємницька активність персоналу організацій»  
Розглянемо, насамперед, основні підходи до поняття «внутрішньоорганізаційне 

підприємництво» у зарубіжній літературі. 
Як зазначалось вище, Г. Пінчот уперше ввів поняття «інтрапренерство», тобто 

«внутрішнє підприємництво», об’єднавши два поняття «організація», або 
«внутрішньоорганізаційний», та «підприємництво» [27]. 

У своїй праці, присвяченій цій проблемі, дослідник вказує на те, що великі 
організації сьогодні потерпають від масштабності. Вони такі великі, що управлінці, 
приймаючи рішення, часто ізольовані від особистої участі в проблемах, що розв’язуються. 
Традиційною відповіддю на це є децентралізація. Але, на жаль, самого по собі процесу 
децентралізації недостатньо. В ієрархічній організації підвищення може бути здобуте 
внаслідок відданості керівнику, його прихильного ставлення та, загалом, внаслідок 
володіння навичками політика. Ризикованість, оригінальність думок та здатність виявляти 
очевидний, але невиявлений досі, факт, не обов’язково ведуть до успіху [27]. 

Тому Г. Пінчот говорить про те, що, якщо організація прагне отримати дійсно 
виважене розв’язання проблем, вона повинна ввести систему, що знаходить рішення для 
тих, хто отримає успішні результати, але не без ризику. Такі люди будуть готові прийняти 
помірний ризик, але будуть більш зацікавлені в досягненні результатів, ніж в отриманні 
впливу. Це є одними із характеристик успішного підприємця. 

Після перших серій публікацій спочатку в Америці, а потім і в Європі ідея 
внутрішньоорганізаційного підприємництва почала стрімко розвиватися. Сьогодні в 
зарубіжній науці та практиці ця проблема є актуальною та соціально значущою. 

Так, яскравим підтвердженням цього, наприклад, є організація і проведення 
щорічних міжнародних конференцій з проблем внутрішньоорганізаційного 
підприємництва (Іntrapreneurship Conference), які є провідним глобальним зібранням 
організаційних підприємців, інноваційних менеджерів та інших фахівців, що працюють у 
напрямку внутрішньоорганізаційного підприємництва [4]. Конференції вже відбулися в 
Брюсселі, Парижі, Барселоні, Ейндховені, Лондоні та Нью-Йорку. У травні 2016 року буде 
проходити наступна конференція в Мюнхені (Німеччина). На конференціях 
обговорюються наступні питання: створення і вдосконалення програм інтрапренерства, 
пошук і розвиток підприємницьких талантів, сприяння формуванню культури 
підприємництва, корпоративне підприємництво, інноваційне лідерство і управління, 
соціальне інтрапренерство, творче мислення тощо. 

Що стосується Європи, то в плані дій Європейського союзу, зафіксованого 
Комісією Європейських співтовариств, вказано на необхідність розвитку 
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підприємницьких ініціатив та більш оптимальний розвиток підприємницького потенціалу 
молодих людей, стимулювання в них формування підприємницької поведінки та 
підприємницького менталітету [5]. Тому в Європі цій проблемі приділена значна увага. 

Так, у Європі протягом останнього часу також з’являється низка робіт, 
присвячених дослідженням внутрішньоорганізаційного підприємництва (М. Ебнер, 
Г. Франк, К. Корунка, М. Люгер, Е. Кірхлер [24], М. Бітцер [25], Р. Вундерер [25], Т. Кун 
[4] та ін.).   

Так, наприклад, Р. Вундерер [25] у своїх працях називає внутрішньоорганізаційне 
підприємництво обов’язковим структурним елементом організацій, що працюють у 
системі ринкової економіки.  

Т. Кун [4] вважає, що інтерес до «нової форми підприємництва» виник як реакція 
на посилену критику традиційних концепцій управління.  

М. Ебнер, Г. Франк, К. Корунка, М. Люгер, Е. Кірхлер [24] у роботі, присвяченій 
дослідженню внутрішньоорганізаційного підприємництва, автори наголошують на тому, 
що внутрішньоорганізаційне підприємництво характеризують культурні, стратегічні, 
структурні та особистісні ознаки. Важливо, щоб внутрішньоорганізаційне підприємництво 
розвивалось до тієї стадії, коли персонал організації мислив та діяв як підприємці [24].  

Російські дослідники внутрішньоорганізаційного підприємництва В.В. Томілов та 
А.А. Крупанін вказують на його сутність, яка полягає в пошуку та реалізації нових 
комбінацій факторів виробництва (оновлення продукції, технології, організаційних 
підходів тощо) з метою задоволення попиту. Суб’єктом внутрішньоорганізаційного 
підприємництва є працівник, що генерує ідеї, ініціює нові напрямки, підходи тощо [17]. 

Що стосується визначення та структури внутрішньоорганізаційного 
підприємництва, то теоретичний аналіз проблеми [1; 3; 7; 16; 17; 22; 24 та ін.] та власні 
дослідження автора показали, що суть внутрішньоорганізаційного підприємництва 
полягає в тому, що в існуючій організації створюються умови для прояву 
підприємницької активності персоналу, продукування інноваційних підприємницьких 
ідей, їхньої реалізації та практичного використання, з метою підвищення ефективності 
діяльності організації. Тобто внутрішньоорганізаційне підприємництво базується на 
інтеграції підприємницької активності особистості, умов та ресурсів організації.  

Отже, на нашу думку, внутрішньоорганізаційне підприємництво складається з 
двох структурних складових: підприємницька активність персоналу організацій 
(психологічна складова) та відповідні організаційні ресурси й умови реалізації 
підприємницької активності (організаційно-менеджерська складова), які є 
взаємопов’язаними та взаємодоповнюючими.   

Під підприємницькою активністю персоналу організацій  слід розуміти, на наш 
погляд, особливий тип професійної активності особистості, що здійснюється в рамках 
організації, задля її інтересів та інтересів її клієнтів і характеризується сукупністю 
психологічних ознак: ризикованість, інноваційність, творчість, незалежність 
(автономність), орієнтація на досягнення (результат), цілеспрямованість та прагнення до 
саморозвитку.  

До організаційно-менеджерської складової, за нашим підходом, входять ресурси та 
умови реалізації внутрішньоорганізаційного підприємництва. 

До ресурсів внутрішньоорганізаційного підприємництва, на нашу думку, слід 
віднести: організаційні (наявність відповідних організаційних можливостей); психологічні 
(високий рівень розвитку підприємницької активності у менеджерів та персоналу 
організацій); фінансові (наявність фінансово-матеріальних можливостей). 

Умови внутрішньоорганізаційного підприємництва, на наш погляд, можна 
розділити на наступні групи: організаційні (створення нових підприємницьких одиниць, 
формування відповідної системи управління персоналом, створення в організації 
атмосфери «пошуку», організація заходів, спрямованих на генерування нових ідей тощо); 
інноваційні (упровадження інноваційних напрямків діяльності організації, розробка 
інноваційних підходів управління, розвиток організації та персоналу, швидка реалізація 
інновацій в організації тощо); мотиваційні (заохочення пропозицій та ідей, побудова 
системи мотивації персоналу, що дозволяє заохочувати та мотивувати підприємницьку 
активність персоналу організацій тощо); психологічні (розвиток підприємницької 
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активності персоналу організацій, організація психологічної підготовки менеджерів та 
персоналу організацій до впровадження системи внутрішньоорганізаційного 
підприємництва, надання можливості персоналу організації для самореалізації тощо). 

Слід підкреслити, що метою внутрішньоорганізаційного підприємництва є 
підвищення ефективності діяльності організації, а не лише, як це досить часто вважається, 
отримання додаткового прибутку. Ефективність діяльності організації розглядається в 
цьому контексті в більш широкому та «стратегічному» сенсі та включає такі складові, як 
конкурентоздатність організації, організаційний розвиток, розширення частки ринку збуту 
відповідних товарів (послуг), формування позитивного іміджу організації, ефективний 
менеджмент, низька плинність персоналу тощо. 

Отже, підприємницька активність персоналу організацій є основною 
психологічною складовою системи внутрішньоорганізаційного підприємництва. 

Аналізу літератури [1; 3; 7; 16; 17; 22; 24 та ін.] та власного теоретичного та 
практичного аналізу проблеми показав, що на рівень розвитку підприємницької 
активності персоналу освітніх організацій можуть впливати наступні чинники: а) 
особистісні (підприємницька самоефективність та соціально-демографічні характеристики 
персоналу освітніх організацій); б) організаційні (кількість осіб, які працюють в 
організації, час існування організації, місце її розташування, тип освітньої організації). Це 
припущення і було покладено в основу нашого емпіричного дослідження особливостей 
розвитку підприємницької активності персоналу освітніх організацій. 

2. Аналіз результатів емпіричного дослідження особливостей розвитку 
підприємницької активності персоналу освітніх організацій 

Дослідження проводилось у 2014 році в загальноосвітніх навчальних закладах 
різних регіонів України. Дослідженням охоплено 475 працівників освітніх організацій. 

Методи дослідження: «Оцінка рівня організаційної культури» І. Ладанова  [13]; 
«Тест на загальні здібності до підприємництва (GET TEST)» [6]; «Шкала самооцінки 
інновативних якостей особистості» (Н.М. Лебедєва, А.Н. Татарко) [14]; «Шкала 
підприємницької самоефективності» (Де Ноубл А.), адаптація О.В. Креденцер, 
І.Б. Абдуллаєва [11]. Математична обробка даних здійснювались за допомогою 
комп’ютерного пакета статистичних програм SPSS (версія 18). 

2.1. Рівень розвитку підприємницької активності персоналу освітніх 
організацій  та окремих її характеристик 

Що стосується окремих характеристик підприємницької активності, то, як свідчать 
дані табл. 1, в цілому спостерігається недостатній рівень розвитку як окремих 
характеристик, так і загального показника підприємницької активності, хоча за певними 
показниками і спостерігається позитивна тенденція. Так, найбільший рівень розвитку 
мають такі характеристики, як інноваційність (33,9% опитаних мають високий рівень 
розвитку) та цілеспрямованість та рішучість (46,6% опитаних мають високий рівень 
розвитку). Отже, третина працівників освітніх організацій мають високий рівень 
інноваційності (інновативних якостей особистості).  

 

Таблиця 1 

Рівень розвитку окремих характеристик та інтегрального показника 

підприємницької активності персоналу освітніх організацій  

(у % від загальної кількості) 

Характеристики Рівні розвитку 

Високий Середній Низький 

Інноваційність  33,9 61,6 4,5 

Ризикованість 3,4 47,5 49,2 

Творчість 4,8  57,6 37,6 

Незалежність 3,1  47,3 49,6 

Потреба в досягненнях  0,3 29,4 70,3 

Цілеспрямованість та рішучість 46,6 41,8 11,6 

Підприємницька активність 

(інтегральний показник) 

21,8 48,2 30,0 
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Окрім того, майже половина опитаних освітян мають високий рівень розвитку 
цілеспрямованості та рішучості (46,6%). На наш погляд, можна припустити, що отримані 
дані, окрім індивідуальних особливостей, детерміновані певними соціальними факторами 
та загальносуспільними тенденціями: бажанням і більшою, ніж раніше, рішучістю до 
інновацій та змін у суспільстві в цілому та в освітній галузі зокрема.  

Інші характеристики отримали зовсім невеликі показники високого рівня розвитку: 
потреба в  досягненнях (подальшому розвитку) (0,3%), незалежність (3,1%), ризикованість 
(3,4%), творчість (4,8%). Отже, із отриманих даних можна побачити певну проблему щодо 
рівня розвитку цих «ключових» характеристик підприємницької активності, а, відповідно, 
можливе ускладнення в розвитку внутрішнього підприємництва в освітніх організаціях. 

Отже, в цілому можна зробити висновок про те, що за більшістю характеристик 
підприємницької активності працівники освітніх організацій мають низький рівень 
розвитку. 

Що стосується інтегрального показника підприємницької поведінки в цілому, то 
результати дослідження показали, що у третини (30,0%) працівників освітніх організацій 
підприємницька активність розвинута на низькому рівні. На середньому рівні розвитку 
підприємницька  активність спостерігається  у 48,2% опитаних. І лише у 21,8% опитаних 
освітян підприємницька активність має високий рівень розвитку. Тобто, можна зробити 
висновок, що основна частина працівників освітніх організацій мають недостатній рівень 
розвитку підприємницької активності. 

2.2. Чинники розвитку підприємницької активності та окремих її 
характеристик персоналу освітніх організацій 

Розглянемо, насамперед, результати дослідження, що стосуються впливу 
особистісних чинників на рівень підприємницької активності. 

Як видно з табл. 2, спостерігається статистично значущий зв’язок між усіма 
характеристиками, загальним показником підприємницької активності та 
підприємницькою самоефективністю персоналу освітніх організацій.  

 
Таблиця 2 

Зв’язок між рівнем розвитку підприємницької самоефективності персоналу освітніх 
організацій та їхніми характеристиками підприємницької активності  

(коефіцієнт кореляції (r)) 

Характеристики підприємницької активності Підприємницька 
самоефективність 

Інноваційність  0,371** 
Ризикованість 0,232** 

Творчість 0,180** 
Незалежність 0,137** 

Потреба в досягненнях  0,285** 
Цілеспрямованість та рішучість 0,189** 

Підприємницька активність (інтегральний 
показник) 

0,339** 

**p 0,001 
 
Нагадаємо, що підприємницька самоефективність являє собою міру переконаності 

особистості у власній здатності виконувати необхідну роботу, вирішувати завдання, у 
володінні необхідними практиками для успішного досягнення мети підприємницької 
діяльності [10].  

Отже, чим вищий рівень переконаності у власній здатності робити певну 
діяльність, тим більше це сприяє підвищенню підприємницької активності та розвиває 
підприємницькі характеристики. 

Щодо соціально-демографічних характеристик персоналу освітніх організацій, то 
тут аналіз даних показав, що існує зворотний статистично значущий зв’язок (r=-0,176; 
р<0,01) між рівнем розвитку творчості та віку, тобто з віком рівень розвитку творчості 
також зменшується (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Зв’язок між соціально-демографічними  характеристиками персоналу освітніх 
організацій  та  їх характеристиками підприємницької активності (коефіцієнт 

кореляції (r)) 

Характеристики підприємницької 
активності 

Вік Стать Сімейний 
стан 

Інноваційність  0,009 0,102 0,026 

Ризикованість -0,027 -0,033 -0,038 
Творчість -0,176** 0,082 -0,021 
Незалежність 0,037 -0,089 -0,009 

Потреба в досягненнях  0,011 -0,062 0,021 
Цілеспрямованість та рішучість 0,017 0,101 0,056 

Підприємницька активність 
(інтегральний показник) 

-0,058 -0,018 -0,007 

*p 0,05 
Отже, найвищий рівень творчості виявляють молоді працівники освітніх 

організацій. Тому в системі внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх 
організаціях для реалізації інноваційних проектів необхідно залучати перш за все саме 
таких працівників. Водночас, особливої уваги слід надавати розвиткові такої 
характеристики у всіх вікових категоріях, особливо у більш старших. 

Слід зазначити, що отримані дані збігаються з даними Л.М. Карамушки та 
О.А. Філь щодо вияву творчості у персоналу освітніх організацій [6]. Автори також 
вказують на те, що найбільші вияви творчості спостерігаються у працівників освітніх 
організацій віком до 25 років та стажем роботи до 1 року. 

Що стосується впливу організаційних чинників, то дані табл. 4 говорять про те, що 
існує зворотний статистично значущий зв’язок  між рівнем розвитку цілеспрямованості та 
рішучості (r=-0,123; р<0,05), підприємницькою активністю (r=-0,108; р<0,05) та кількістю 
осіб, які працюють в організації. Тобто в організаціях з меншою кількістю працівників 
більш розвинута цілеспрямованість та підприємницька активність. 

Окрім того, на вияв цілеспрямованості та рішучості впливає і місце розташування 
освітньої організації (r=0,130; р<0,05). Так, у персоналу освітніх організацій, які 
розташовані у містах, рівень розвитку цієї характеристики вищий,  ніж у персоналу 
освітніх організацій, які розташовані у селах. 

 
Таблиця 4  

Зв’язок між типами  організаційними характеристиками та характеристиками 
підприємницької активності персоналу освітніх організацій (коефіцієнт кореляції (r)) 

 

Характеристики 
підприємницької 

активності 

Кількість осіб, 
які працюють  
в організації 

Час існування 
організації 

Місце 
розташування 

організації 

Тип 
організації 

Інноваційність  -0,086 -0,032 -0,051 0,061 

Ризикованість -0,058 0,040 0,024 0,188** 
Творчість -0,057 0,053 -0,101 0,077 

Незалежність -0,040 0,011 0,020 0,061 
Потреба в 
досягненнях  

-0,025 -0,060 0,093 0,069 

Цілеспрямованість та 
рішучість 

-0,123* 0,014 0,130* 0,120* 

Підприємницька 
активність 
(інтегральний 
показник) 

-0,108* 0,003 0,037 0,158** 

**р<0,01; *p 0,05 
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Також результати дослідження показали (табл. 4), що на рівень розвитку 

ризикованості, цілеспрямованості та рішучості та загального показника підприємницької 

поведінки на рівні статистичної значущості впливає тип освітньої організації. В 

інноваційних організаціях рівень розвитку зазначених показників вищий, ніж у 

традиційних. 

Висновки. Отже, проблема внутрішньоорганізаційного підприємництва сьогодні є 

актуальною та затребуваною проблемою як в економіці, так і в психології. На нашу 

думку, внутрішньоорганізаційне підприємництво складається з двох структурних 

складових: психологічної та організаційно-менеджерської. Психологічна складова 

включає підприємницьку активність персоналу організацій, під якою слід розуміти, на 

наш погляд, особливий тип професійної активності особистості, що здійснюється в рамках 

організації, задля її інтересів та інтересів її клієнтів, і характеризується сукупністю 

психологічних ознак: ризикованість, інноваційність, творчість, незалежність 

(автономність), орієнтація на досягнення (результат), цілеспрямованість та прагнення до 

саморозвитку. Впровадження системи внутрішньоорганізаційного підприємництва в 

організації забезпечить підвищення ефективності діяльності організацій.  

Результати емпіричного дослідження показали, що більша частина працівників 

освітніх організацій мають недостатній рівень розвитку підприємницької активності в 

цілому та окремих її характеристик. 

Кореляційний аналіз даних показав наявність зв’язку між рівнем розвитку 

підприємницької активності та окремих її характеристик та особистісними та 

організаційними чинниками, який проявляється у наступному: чим вищий рівень 

підприємницької самоефективності, тим більше рівень підприємницької активності та 

рівень розвитку підприємницьких характеристик; найвищий рівень творчості виявляють 

молоді працівники освітніх організацій; в організаціях з меншою кількістю працівників 

більш розвинута цілеспрямованість та підприємницька активність; в інноваційних 

організаціях рівень розвитку ризикованості, цілеспрямованості та рішучості та загального 

показника підприємницької поведінки вищий, ніж у традиційних. 

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо в розробці та апробації  

спеціальних тренінгових програм щодо розвитку підприємницької активності персоналу 

освітніх організацій. 
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Креденцер О.В. Предпринимательская активность персонала образовательных 

организаций: теоретическая модель и эмпирическое исследование. В статье представлены 

результаты теоретического анализа понятия «внутриорганизационное предпринимательство». В 

качестве структурных элементов рассмотрены предпринимательская активность персонала 

организаций, как основная психологическая составляющая, а также ресурсы и условия 

внутриорганизационного предпринимательства, как основная организационно-менеджерская 

составляющая. Согласно этой модели проведено эмпирическое исследование и представлены 

результаты исследования особенностей развития предпринимательской активности персонала 

образовательных организаций. 

Ключевые слова: внутриорганизационное предпринимательство, предпринимательская 

активность, персонал образовательных организаций. 

 
Kredentser O.V. Entrepreneurial activity of staff of educational organizations: theoretical 

model and empirical research. 
Psychological problems of entrepreneurship and intrapreneurship have recently gained significance in 

organizational and economic psychology. The article presents the results of the theoretical analysis of the 

concept of intrapreneurship. The author discusses the aims, basic functions, the content and structure of 

intrapreneurship. The structural elements of intrapreneurship include staff’s business activities as the 

basic psychological component, and resources and conditions as the main organizational and managerial 

component. According to this model, the author conducted an empirical investigation whose results are 

presented in the article. The author analyzes the levels of development of different characteristics of 

intrapreneurial activities of educational organizations' staff which include innovation, risk-taking, 

creativity, the need for independence (independence), need for achievement (development), commitment 

and determination, and the overall index of business activity. The author also discusses the correlations 

between the levels of staff's intrapreneurial activities and their personal characteristics (business self-

efficacy and socio-demographic characteristics) and organizational characteristics (number of staff, 

organizations' age, location and type). 
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Lelonek-Kuleta B. 

 

WSPARCIE RODZINY Z PROBLEMEM UZALEŻNIENIA OD HAZARDU Z 

WYKORZYSTANIEM PODEJŚCIA POZNAWCZEGO 

 
Lelonek-Kuleta B. Wsparcie rodziny z problemem uzależnienia od hazardu z 

wykorzystaniem podejścia poznawczego. Artykuł prezentuje założenia terapii osób bliskich 

patologicznym hazardzistom w podejściu poznawczym Roberta Ladouceura. Pierwszy etap terapii 

poświęcony jest psychoedukacji na temat patologicznego hazardu. Drugi etap ma na celu wsparcie osoby 

bliskiej w radzeniu sobie z własnymi emocjami doświadczanymi w relacji z patologicznym hazardzistą. 

Przeżycia emocjonalne przechodzą najczęściej przez trzy fazy, z których pierwsza to faza wątpliwości, 

druga – stresu, a trzecia – wyczerpania. Terapia osób bliskich opiera się przede wszystkim na 

zbudowaniu w niej motywacji do pracy nad samą sobą, bez prób zmieniania grającego partnera poprzez 

własne uczestniczenie w terapii. Kolejne kroki, które podejmuje osoba bliska w pracy nad sobą, to 

zabezpieczenie własnej sytuacji finansowej i psychologicznej (przełamanie izolacji, budowanie sieci 

wsparcia, zrozumienie własnych emocji, praca nad identyfikacją i zmianą własnych destrukcyjnych 

przekonań). Budowanie własnych granic, codzienna analiza stopnia własnych zmian. 

Słowa kluczowe: terapia, uzależnienia od hazardu, patologiczny hazardzista. 

 

Wstęp. Patologiczny hazard stanowi zaburzenie zdrowia psychicznego włączone w 

najnowszej klasyfikacji zaburzeń zdrowia psychicznego DSM-V z 2013 roku do kategorii 

Substance-Related and Addictive Disorders, podkategorii Non-Substance-Related Disorders, 

jako Gambling Disorder [1]. Oznacza to, że jego powstawanie uwarunkowane jest 

mechanizmami występującymi także w uzależnieniach od substancji chemicznych, a objawy są 

zbliżone do tych, z którymi mamy do czynienia w uzależnieniach od substancji [2].   
Uzależnienie od hazardu, jak każde inne uzależnienie, zakłóca funkcjonowanie całego 

systemu, jakim jest rodzina. W Polsce oferta pomocowa dla osób uzależnionych od grania 
hazardowego stale się poszerza, co zwiększa dla nich szansę na uzyskanie wsparcia w 
poradzeniu sobie z nałogiem. Od momentu stworzenia Funduszu Rozwiązywania Problemów 
Hazardowych 6  podejmowane są intensywne działania w zakresie kształcenia specjalistów, 
upowszechniania wiedzy na temat patologicznego hazardu i poszerzania oferty pomocowej dla 
graczy [3]. Jeżeli chodzi natomiast o specjalistyczną pomoc dla osób bliskich patologicznych 
hazardzistów, jak donoszą badania, nadal w Polsce jest ona ograniczona [4]. Członkowie rodzin 
patologicznych graczy najczęściej włączani są do grup wsparcia/terapeutycznych dla rodzin osób 
z uzależnieniami od substancji chemicznych. Taka forma wsparcia często bywa dla nich 
pomocna. Patologiczny hazard obejmuje jednak także określone objawy, które dla tego 
problemu są specyficzne, a jednocześnie szczególnie dotkliwe dla otoczenia (np. tzw. 
patologiczne kłamstwo), w związku z czym ważne jest wsparcie osoby bliskiej w rozumieniu 
tego zaburzenia poprzez zwrócenie uwagi na jego specyfikę (nie tylko ogólne mechanizmy, 
które są wspólne dla różnych uzależnień).  

W Kanadzie od wielu lat prowadzone są badania poświęcone uzależnieniu od grania, a 
także rozwijana oferta pomocowa dla hazardzistów i bliskich im osób. Jednym z pionierów 
zajmujących się uzależnieniem od hazardu w Kanadzie jest Robert Ladouceur, który 
zaadaptował i przez lata popularyzował terapię patologicznych graczy i członków ich rodzin w 
oparciu o podejście poznawcze [5, 6]. Istnieje wiele publikacji poświęconych terapii 
hazardzistów, zdecydowanie mniej pozycji podejmuje problem terapii osób bliskich 
hazardzistom, dlatego warto go poruszyć. Ladouceur opisuje proponowany przez siebie program 
terapii partnerów hazardzistów w książce „Y a-t-il un joueur dans votre entourage?” [7]. Opisuje 
w niej specyfikę uzależnienia od hazardu, dynamikę uczuć towarzyszących osobom bliskim 
graczom, a także główne obszary do pracy z członkami rodzin patologicznych graczy. Niniejszy 

                                                           
6 Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych został powołany do istnienia w roku 2009 wraz z wejściem w 

życie Ustawy o grach hazardowych 19 listopada 2009. Środki Funduszu stanowi 3% wpływów z dopłat do gier 

objętych monopolem państwa.   
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rozdział ma na celu przybliżenie założeń wspierania osób towarzyszących patologicznym 
graczom w świetle podejścia poznawczego Roberta Ladouceura.   

Specyfika uzależnienia od hazardu. Osoby bliskie często zwracają się po pomoc, kiedy 
kryzys w związku jest już tak nasilony, że nie potrafią one sobie z nim radzić same. Trudno jest 
zrozumieć, dlaczego ktoś, komu dotychczas można było zaufać, kto był oparciem, zaczyna 
oszukiwać, staje się agresywny, znika na długie godziny bez wyjaśnienia. Według Ladouceura 
poznanie specyfiki uzależnienia od hazardu pomaga w zrozumieniu bliskiej  osoby w kontekście 
zaburzenia, które się u niej rozwinęło. Kolejne fazy, przez które przechodzi gracz hazardowy, u 
którego rozwija się uzależnienie od grania, są następujące: 

1. Faza wygranych – podczas pierwszych kontaktów z hazardem bardzo często 
osoba wygrywa pewną kwotę pieniędzy, która – jeśli jest na tyle duża, że wywołuje silne emocje 
oraz zostawia trwały emocjonalny ślad pamięciowy w graczu, określana jest wygrana znaczącą. 
Fakt wygrania pieniędzy zapoczątkowuje proces kształtowania się błędnego myślenia na temat 
własnych możliwości wpływania na wynik gry. Hazardzista szuka różnych wyjaśnień, które 
pozwoliłyby mu dostrzec „przyczynę” własnej wygranej (np. szczęśliwy dzień tygodnia, własna 
szczęśliwa ręka, dobry nastrój towarzyszący grze). Pozytywna stymulacja pochodząca z 
wygranej skłania do kontynuowania uprawiania hazardu, podnoszenia stawek, co zgodnie z 
prawami  statystyki nieuchronnie prowadzi do coraz większych przegranych, prowadzących do 
drugiej fazy. 

2. Faza strat – kumulujące się straty prowokują powstawanie silnych emocji, które 
ujawniają się w „podwójnym życiu”, jakie zaczyna prowadzić gracz. Z jednej strony dostrzega 
on straty finansowe i rozsądek każe mu zaprzestać gry (jest to stan „na zimno” – racjonalny), z 
drugiej strony najmniejszy bodziec kojarzący się z graniem uruchamia silne emocje 
towarzyszące hazardowi i każe kontynuować grę (stan „na gorąco” – emocjonalny). Hazardzista 
pragnie „odegrać” przegrane pieniądze, tworzy kolejne strategie grania, które pozwalają mu 
wierzyć w to, że ma wpływ na wynik gry, wikła się w marzenia o wygranej. W stanie „na 
gorąco” przestaje myśleć racjonalnie, poddaje się impulsowi do grania (i np. potrafi przegrać 
jednego wieczoru całą pensję). Na tym etapie rozwija się pełny obraz patologicznego hazardu, a 
gracz traci kontrolę nad swoją aktywnością hazardową. Granie staje się coraz bardziej 
destrukcyjne i prowadzi do fazy trzeciej. 

3. Faza traty nadziei – kłamstwa, długi, lęk przed zerwaniem związku, nieskuteczne 
strategie gry i kolejne przegrane rodzą w miarę upływu czasu coraz silniejsze negatywne emocje 
w graczu takie, jak poczucie winy, wstyd, lęk, agresja, wyrzuty sumienia, brak nadziei. 
Zaczynają pojawiać się objawy psychosomatyczne. Gracza, często z bardzo poważnymi długami 
przeraża wizja wyjawienia prawdy przed bliskimi. Dramatycznie próbuje ratować sytuację 
finansową graniem, pogrążając się coraz bardziej. Dostrzega, że to co robi, nie ma sensu, ale nie 
jest w stanie przerwać kompulsji do gry. Okłamuje bliskich, pożycza pieniądze od kogo może, 
izoluje się, ukrywa przed wierzycielami. Na tym etapie pojawiają się myśli samobójcze.  

Według Ladouceura zrozumienie tego, co dzieje się z bliską osobą uzależnioną od grania, 
pozwala inaczej spojrzeć na jej zachowania, zwłaszcza te szczególnie bolesne dla otoczenia – 
okłamywanie, wybuchy agresji, wykradanie pieniędzy. Wiedza pozwala przenieść punkt 
ciężkości z oceny osoby jako takiej, na jej zaburzenie, które jest przyczyną tych właśnie 
zachowań.  

Kolejnym etapem wsparcia bliskiej graczowi osoby jest pomoc w zrozumieniu tego, co 
dzieje się z nią samą, kiedy próbuje samodzielnie radzić sobie z uzależnieniem partnera.    

Dynamika uczuć towarzyszących osobom bliskim hazardzistów. Partner gracza 
trafiający do terapeuty targany jest silnymi i skrajnymi emocjami. Z jednej strony towarzyszy 
mu wściekłość i pretensje wobec partnera, z drugiej – poczucie winy (np. „Byłam złą żoną, 
dlatego on grał”). Emocje osoby bliskiej charakteryzują się określoną fazowością, w której na 
ostatnim etapie znajduje się wyczerpanie. Według Ladouceura zrozumienie własnych emocji 
przez osobę bliską ma zapobiec ich eskalacji oraz pomóc w pracy nad nimi na możliwie 
najwcześniejszym etapie (aby nie doprowadziły do najpoważniejszych stanów, w tym depresji). 
1. Faza wątpliwości – emocje związane z wątpliwościami wynikają ze zmian, które 
pojawiają się w zachowaniu bliskiego gracza (izolowanie się, tajemniczość, rozdrażnienie, itd.). 
Jeżeli parter wie o uprawianiu hazardu przez bliską osobę, wątpliwości dotyczą albo powagi 
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sytuacji („to tylko rozrywka”) albo nasilenia problemu („przestanie grać, jak będzie chciał”). 
Faza wątpliwości może trwać długi czas ponieważ istnieją czynniki, które mogą ją 
podtrzymywać. Należą do nich m.in.: dbanie o dobre samopoczucie w związku (pragnienie 
okazywania zaufania, chęć utrzymywania dobrych relacji), tendencja do niedramatyzowania 
(unikanie podejrzliwości, minimalizowanie problemów), poczucie winy wobec gracza (branie 
winy za granie na siebie, usprawiedliwianie zmian w zachowaniu gracza własnymi błędami, 
obwinianie siebie o negatywne emocje wobec gracza), brak zewnętrznych oznak nałogu 
(kamuflowanie problemu, kłamstwa gracza), dobra sytuacja finansowa (łatwe zdobywanie 
środków na grę przez gracza, o których nie wie rodzina, w związku z czym przez dłuższy czas 
nie doświadcza ona konsekwencji finansowych grania). Czynniki te sprawiają, że przez długi 
czas osoba bliska graczowi może przeczuwać, że „coś dzieje się nie tak jak trzeba”, ale nie 
próbuje szukać problemu bądź nawet zaprzecza mu. Faza wątpliwości kończy się zazwyczaj 
wtedy, gdy bliski dowie się o poważnych konsekwencjach grania (zadłużenie w banku, utrata 
pracy itp.). W takiej sytuacji wątpliwości przeradzają się w silny stres, który jest 
charakterystyczny dla drugiej fazy. Na tym etapie ważna jest praca z osobą bliską graczowi nad 
poczuciem winy, które często rodzi się w związku z tym, że problem tak późno został przez nią 
dostrzeżony. Jak wynika z powyższego opisu zjawisko to jest normalne z uwagi na fakt, iż w 
uzależnieniu od hazardu dominują objawy niespecyficzne, które są wieloznaczne i mogą 
wskazywać na różne problemy, także niezwiązane z graniem.    
2. Faza stresu - czynnikami nasilającymi negatywne emocje fazy stresu są m.in.: 
przedłużająca się niepewność, brak poczucia bezpieczeństwa, nasilające się poczucie własnej 
odpowiedzialności za problem, postawa poświęcenia, próby „rozwiązania” problemu poprzez 
podejmowanie sprzecznych zachowań (nakazy, zakazy, uległość itp.) oraz niespełniona nadzieja 
na możliwość „naprawy” sytuacji, izolowanie się (z powodu wstydu wobec innych ludzi oraz 
poczucia winy). Na tym etapie osoba często wpada w tzw. spiralę poczucia winy, poprzez 
rozpamiętywanie własnych niedociągnięć i negatywnych zachowań, jako przyczyn uzależnienia 
bliskiej osoby, a także podejmuje próby „nadrabiania” swoich błędów wierząc w nieograniczoną 
moc miłości. Bliski podejmuj także inne, równie nieskuteczne strategie rozwiązywania problemu 
takie, jak kontrolowanie gracza, poprzez sprawdzanie zawartości jego kieszeni, sprawdzanie 
stanu konta, wpływów, telefonowanie do niego, kontrolowanie wyjść, pozbawianie dostępu do 
pieniędzy itd. Takie zachowania bliskiej osoby odsuwają moment skonfrontowania się z 
konsekwencjami własnego grania przez hazardzistę i rzadko kiedy przynoszą jakieś pozytywne 
skutki. Ich nieskuteczność nasila negatywne emocje. Koncentracja na graczu sprawia, że bliski 
lekceważy swoje własne potrzeby i utwierdza się w negatywnym myśleniu o sobie. Wielokrotne 
nieskuteczne próby naprawienia sytuacji utwierdzają osobę bliską w przekonaniu o własnej 
bezsilności, w związku z czym przestaje ona działań racjonalnie, a zaczyna działania coraz 
bardziej „na oślep”. Ladouceur taki stan określa uruchomieniem „instynktu przetrwania”, czyli 
podejmowaniem nieracjonalnych, instynktownych zachowań mających na celu przetrwanie. Do 
zachowań tych należy: paraliż, walka oraz ucieczka (nie tylko w formie zerwania relacji, ale 
także poprzez m.in. podejmowanie zachowań nałogowych). Nasilający się z każdym działaniem 
lęk prowadzi do utraty wiary w swoje możliwości, myśli katastroficznych oraz zagubienia.  
3. Faza wyczerpania – charakterystyczne dla tego etapu są emocje bezradności 
(spowodowane nieprzewidywalnością wydarzeń związanych z graczem i brakiem wpływu na nie 
– wyuczona bezradność), depresja (związana z rezygnacją z własnych potrzeb i koncentracją na 
graczu), wściekłość (wywołana egocentryczną postawą gracza). Emocje te nasilają poczucie 
beznadziejności u osoby bliskiej graczowi, ale także mogą przyczynić się do uświadomienia 
sobie tego, że ostatecznie tylko gracz ma wpływ na własne granie i zaprzestanie go.  

     Bliskim udającym się po pomoc do specjalisty najczęściej przyświeca jeden cel – 
zmienić gracza, uzdrowić go i tego też oczekują od terapeuty. Trudno im przyjąć, że po pierwsze 
– za zmianę samego siebie może odpowiadać tylko gracz, a po drugie, że oni sami – jako 
członkowie systemu z problemem – także potrzebują wsparcia specjalisty. Sygnał o 
konieczności wsparcia dla nich odbierają często jako etykietowanie („Ja mam zaburzenie”?) lub 
oskarżenie, czując się ofiarami problemu osoby bliskiej („To on ma problem, dlaczego ja mam 
się leczyć?”). Istotne jest zmotywowanie osoby bliskiej do podjęcia pracy terapeutycznej nad 
samą sobą, dzięki czemu będzie potrafiła sprawniej radzić sobie w tej trudnej sytuacji, jaką jest 
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związek z osobą uzależnioną. W kolejnej części artykułu przybliżone zostały kierunki pracy z 
osobą bliską patologicznemu hazardziście.  

Kierunki pracy z osobą bliską patologicznego hazardzisty. Program terapii 
proponowanej przez Ladouceura obejmuje następujące elementy: 
1. Zabezpieczenie własnej sytuacji: 
a) finansowej (w tym skorzystanie z pomocy doradcy finansowego)  
b) psychologicznej 

 przełamanie izolacji 

 budowanie sieci wsparcia 

 zrozumienie własnych emocji 

 praca nad identyfikacją własnych destrukcyjnych przekonań 

 praca nad zmianą własnych destrukcyjnych przekonań  
2. Budowanie własnych granic. 
3. Codzienna analiza stopnia własnych zmian (przez prowadzenie „Dziennika 
codziennego”. 
4. Praca nad komunikacją.  

Konieczność zabezpieczenia własnej sytuacji finansowej wynika z faktu stałego 
zagrożenia coraz większym zadłużaniem rodziny przez hazardzistę. Osobom bliskim zaleca się 
spotkanie z doradcą finansowym (bądź pracownikiem socjalnym, prawnikiem) w celu 
omówienia możliwych strategii zabezpieczenia siebie i rodziny. Na początek należy 
szczegółowo przeanalizować sytuację finansową rodziny, dookreślić współodpowiedzialność za 
różne zobowiązania finansowe (i zabezpieczyć się przed kolejnymi), zadbać o własne 
zobowiązania finansowe (np. opracowanie planu spłacania), ograniczyć limit wspólnych kart 
kredytowych, założyć odrębne konto, sporządzić bilans własnych zabezpieczeń finansowych, 
opracować budżet wydatków, a przede wszystkim nie brać odpowiedzialności za długi gracza. 

Zabezpieczenie sytuacji psychologicznej to przede wszystkim przełamanie własnej 
izolacji, poprzez np. zgłoszenie się do grupy wsparcia, zwierzenie z problemów zaufanej osobie 
oraz sporządzenie listy pomocnych kontaktów – osób lub miejsc, na które można liczyć w 
trudnych sytuacjach. Ważne jest, aby osoba bliska nie pozostawała sama z problemami, gdyż 
taki stan bardzo nasila negatywne emocje.    

Zrozumienie własnych emocji i sposobu myślenia jest ważne szczególnie w kontekście 
ich możliwego destrukcyjnego wpływu na przeżywającą je osobę. Ladouceur odwołuje się tu do 
schematu A-B-C emocji Alberta Ellisa, który pokazuje, że te same sytuacje mogą mieć dla 
człowieka odmienne konsekwencje w zależności od tego, jaki styl interpretacji zdarzeń dominuje 
u niego.    

Techniki poznawcze i praca nad własnym sposobem myślenia stanowią według 
Ladouceura „serce” terapii. W odniesieniu do samych hazardzistów polegają one na 
identyfikowaniu błędnych myśli zachęcających do kontynuowania grania, dotyczących m.in. 
szacowania prawdopodobieństwa wygranej oraz zastępowaniu ich myślami racjonalnymi, 
pomagającymi w walce z chęcią gry. W przypadku osób bliskich hazardzistom istotą jest 
zidentyfikowanie własnych błędnych myśli, które powstrzymują od szukania pomocy dla siebie. 
Przykładowe myśli tego rodzaju to: „Skoro gracz nie uświadamia sobie tego, że ma problem, nie 
da się nic zrobić” czy „Nikt nie jest w stanie zrozumieć tego, co przeżywam”. Efektem takiego 
sposobu myślenia jest niechęć do szukania pomocy dla siebie. Adekwatnymi, racjonalnymi 
myślami w tym wypadku byłyby: „Jest wiele osób, które są w stanie zrozumieć, co przeżywam. 
Moi przyjaciele także doświadczali przeróżnych problemów w ich życiu. Również doświadczyli 
cierpienia” czy „To nie jest tak, że nie da się nic zrobić dopóki gracz nie uświadomi sobie tego, 
że ma problem. Mogę przecież poszukać pomocy dla siebie i nauczyć się odpowiedniego 
postępowania z nim, dzięki czemu może on zauważy wreszcie, że ma problem”. Osoba 
towarzysząca graczowi uczy się rozpoznawania własnych szkodliwych przekonań 
(nieadekwatnych) – czyli takich, które zamykają ją i zniechęcają do działania oraz zastępowania 
ich myślami adekwatnymi (racjonalnymi), które budzą w niej aktywność i motywują do 
szukania pomocy.      

Kolejnym krokiem w pracy nad sobą jest budowanie własnym granic, poprzez m.in. 
zdystansowanie się wobec uzależnienia gracza, zdjęcie z siebie odpowiedzialności za niego, 
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zadbanie o siebie, zaspokajanie własnych potrzeb. Bliski uczy się właściwych postaw wobec 
gracza oraz unikania zachowań szkodliwych dla siebie, w tym: spłacania długów gracza, 
kłamstwa w celu uchronienia gracza przed negatywnymi konsekwencjami, pożyczanie mu 
pieniędzy, przyjmowanie pieniędzy wygranych w hazardzie itp.   

Problemem bardzo częstym w związkach, w których występuje uzależnienie od hazardu, 
jest zaburzona komunikacja. Praca nad nią powinna stanowić kolejny krok. Charakter 
zaburzonej komunikacji można zaobserwować podczas sesji rodzinnych. Partnerzy popełniają 
szereg błędów komunikacyjnych, które jeszcze bardziej zamykają ich na siebie i na możliwość 
pracy nad związkiem. Pomimo dobrych intencji podejmują ważne rozmowy w nieodpowiednich 
momentach, np. gdy są wzburzeni silnymi emocjami, a ich komunikaty pełne są oskarżeń, 
szukania winy. Ważna jest zatem umiejętność podejmowania dyskusji w odpowiednim 
kontekście sytuacyjnym i unikanie barier komunikacyjnych (prawienie morałów, szantażowanie 
itd.).  

Ostatnim zadaniem osoby bliskiej graczowi jest stałe monitorowanie pracy nad sobą 
poprzez prowadzenie „Dziennika codziennego”. W dzienniku tym w skali 0-10 osoba określa, w 
jakim stopniu: zabezpieczyła własną sytuację finansową, przełamała izolację lub poprosiła o 
pomoc, zadbała o siebie, przedstawiła jasno sformułowane oczekiwanie wobec gracza, wykonała 
ćwiczenie przeformułowania szkodliwych myśli.  

Zakończenie. Praca z osobami towarzyszącymi hazardziście nie jest łatwa. Bliscy często 
rezygnują z terapii, u specjalisty pojawiają się w momentach kryzysowych, po czym już nie 
wracają, gdy problemy na chwilę ustąpią lub partner obiecuje poprawę. Bliscy nie widzą 
potrzeby terapii dla siebie, albo też wierzą w obietnice partnera. Warto jednak poszukiwać 
sposobów dotarcia do tych osób i rozwijać dostosowane do ich potrzeb strategie, aby 
minimalizować negatywne konsekwencje hazardu dotykające nie tylko gracza, ale również całą 
rodzinę. Pomimo tego, że hazard może wydawać się tylko grą i rozrywką, w patologicznym 
nasileniu prowadzi do poważnych konsekwencji występujących w rodzinie, wśród których 
wymieniane są: problemy finansowe, problemy emocjonalne, izolacja, przemoc fizyczna i 
psychiczna, bezsenność, zburzenia lękowe, depresja, bóle i inne objawy psychosomatyczne, 
zaburzenia rozwoju u dzieci [8].    
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Лелонек–Кулета Б. Підтримка сімей з проблемами залежності від азарту з 

використанням когнітивного підходу. У статті представлені підстави терапії близьких родичів 
осіб (пацієнтів) з азартною залежністю з використанням когнітивного підходу по Robert 
Ladouceur. Перший етап присвячений психотерапії осіб з паталогічною залежністю. Другий етап 
має на меті здійснювати підтримку самих близьких родичів осіб (пацієнтів) із патологічною 
залежністю, та наданням їм можливості  впоратися з власними емоціями. Найбільш емоційні 
переживання проходять через три етапи: перший з яких є етап сумніву, другий - стресу, а третій - 
виснаження. Лікування родичів засноване переважно на вибудовуванні у них мотивації працювати 
над собою, не намагаючись самим змінити залежного партнера, а лише за допомогою участі в 
терапії їх самих. Наступні кроки, які приймає близька людина, працюючи над собою, це захист 
своїх власних фінансових і психологічних потреб (подолати ізоляцію, створити мережу підтримки, 
розуміти власні емоції, здійснювати роботу над тотожністю і впровадити зміни своїх руйнівних 
переконань). Побудова власних кордонів, щоденний аналіз ступеня власних змін. 

Ключові слова: терапія, ігроманія, патологічні гравці, залежність. 
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Lelonek-Kuleta B. Support for families of pathological gamblers using cognitive approach. 
The article presents the assumptions treatment of relatives of pathological gamblers in cognitive approach 
Robert Ladouceur. In his approach Ladouceur focused on the cognitive dimension, assuming that 
cognitive distortions of gamblers are key in explaining the development of addiction to gambling. 
Cognitive approach used is also working with relatives of gamblers. The main part of the therapeutic 
work with relatives is realized in three stages. The first is devoted to psychoeducation about the specifics 
of pathological gambling. It is assumed that such knowledge helps relatives a better understanding of a 
gambler, and especially their behavior especially painful for them, which include lying, aggression or 
stealing. The second phase of work is to support relatives in coping with their own emotions. The 
excitement of being in a relationship with pathological gamblers go through three phases, the first of 
which is the phase of doubt, the second - the stress, and the third – exhaustion. Phase of doubt often 
extended due to nonspecific symptoms of pathological gambling. It usually ends with the disclosure of 
adverse effects of playing, which triggers high levels of stress "survival instinct" (irrational and 
ineffective behaviors). In the last phase - exhaustion, feelings of helplessness and negative emotions 
drastically worsen (which creates learned helplessness resulting from multiple inefficiencies). The 
strategy of therapeutic work with the relatives based primarily on motivating them to work on themselves, 
without trying to change the playing partner through their participation in therapy.  

The next steps, which takes a person close to the therapeutic work are: Securing their own 
financial and psychological situation (break isolation, building networks of support, understanding their 
own emotions, work on identifying their own destructive beliefs, work on changing their destructive 
beliefs), building its own borders, daily analysis of the level of own changes). 
          Keywords: therapy, gambling, pathological gamers, dependency. 
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ПСИХОЛОГІЯ ПОРУБІЖЖЯ: ЕТНО-НАЦІОНАЛЬНІ ВИМІРИ 

СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 
Луньов В. Є. Психологія порубіжжя: етно-національні виміри свідомості громадян 

України. В статті доведено необхідність врахування специфічних форм етнічної свідомості 

жителів прикордонних регіонів країни. Автор аргументує позицію про наявність специфічних за 

своїм етнічним, культурним та ментальним градієнтом форм регіональної свідомості етно-

географічних просторів. Результати спостережень та аналізу досліджень дозволяють надійти 

висновку про існування специфічної порубіжної етнічної ідентичності та локусу орієнтації етносу 

у порубіжних і прикордонних регіонах, замішану на специфічних історико-культурних цінностях і 

тлумаченні національно-значущих подій, етнічної конкуренції тощо. Наведено результати 

емпіричного дослідження типів етнічної ідентичності українців, та динаміку усвідомлення 

соціальної дистанції саме: жителів АТО, вимушених переселенців зі сходу України та жителів 

Півдня України до актуальних соціальних об’єктів.   

Ключові слова: порубіжна ідентичність, етнічна ідентичність, соціальна дистанція, жителі 

АТО, вимушені переселенці, східне українське порубіжжя, південне українське порубіжжя. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями теми. Сучасні етно-національні тенденції та кризові явища в 
українському суспільстві сприяють підвищенню зацікавленості  вітчизняних і зарубіжних 
дослідників до проблеми порубіжжя (прикордоння). Військові події на Донбасі в значній 
мірі мотивують на переосмислення  місця специфічних за своїм етнічним, культурним та 
ментальним градієнтом етно-географічних просторів, врахувати потенційні загрози 
громадському спокою та провадженню державної політики в порубіжних регіонах країни. 
Відомо, що виважена етнонаціональна політика в поліетнійчній країні – запорука не лише 
її динамічного розвитку, але і територіальної цілісності, державної безпеки. Соціальна 
значущість дослідження пояснюється зануренням суспільства у історико-політичний 
аналіз подій, що відбувається в Україні, протистоянням регіональних та національних 
політичних еліт, та необхідністю примирення етносів в площині сучасних військово-
політичних подій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї 
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується запропонована стаття. Проблема дослідження етнічної 
ідентичності знаходить своє відображення  у дослідженнях  Є.В. Афонасенко (порівняння 
особливості етнічної самосвідомості молоді Росії та Китаю) [1]; А.М. Березін [2] та 
С.М. Бойко [3] вивчають особливості становлення та психологічні чинники розвитку 
національної самосвідомості особистості; О. Бичко [4], В.В. Горбунова [5], 
М.А. Козловець [8] досліджують проблеми та психологічні чинники становлення етнічної 
й національної самосвідомості, національної й етнічної ідентифікації, набуття етнічної 
ідентичності та формування етнічної самосвідомості у підлітків і студентської молоді; 
І.В. Данилюк [6] досліджує трансформацію етнічної ідентичності, її типи та мову як 
чинник групової згуртованості; П.І. Гнатенко вивчає етнічні настанови та етнічні 
стереотипи; О.М. Лозова [9] розглядає проблематику психосемантичних досліджень 
етносу; Ю.Я. Мединська [10] аналізує колективне несвідоме як глибинну детермінанту 
етнічного менталітету;  В.С. Мухіна [11] та Г.У. Солдатова [12] розглядають проблеми 
особистості в умовах етнічного відродження, етнічного напруження та зіткнення 
цивілізацій. Власне феноменологія порубіжжя в контексті етнічної психології вдало 
вивчається науковцями з Польщі (А. Квятковська [14], П. Шарота [16] та ін.) 

Контекст українського порубіжжя та його психологічні і ментальні чинники 
розкриваються в дослідженнях М.П. Крилова, О.О. Гриценко [7]. Слід констатувати 
відсутність комплексних досліджень психології українського порубіжжя на  рівні окремих 
дисертаційних та монографічних досліджень.  

Мета статті полягає у узагальненні психологічних засад порубіжної 
(прикордонної) етнічної ідентичності українців, а саме: жителів зони проведення 
Антитерористичної операції (далі – АТО), вимушених переселенців зі сходу України та 
жителів Півдня України. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Специфічні національні форми 
передавання інформації, необхідної для просторової стабільності та культурної 
інтегрованості етносу, сприяють  консолідації етнічної культури та відокремлюють етнос 
від інших етнічних груп, забезпечують внутрішню цілісність, своєрідність й унікальність 
цієї етнічної культури. Власне, за рахунок цього і збереглася українська ідентичність в 
часи багатовікової національної нерівності. За цим же механізмом наразі і відбувається 
етноцентризація популяцій порубіжних регіонів України. Стигматизація, таким чином, 
призводить до ще більшої етноцентризації. Пропонуємо розглядати зазначену 
феноменологію в контексті понять: порубіжжя, прикордоння, кордон, ідентичність. 
Результати спостережень та аналізу досліджень з психології, етнографії, історії, 
культурології, дозволяють надійти висновку про існування специфічної про-кордонної 
етнічної ідентичності та локусу орієнтації етносу у порубіжних і прикордонних регіонах, 
замішану на специфічних історико-культурних цінностях і тлумаченні національно-
значущих подій, етнічної конкуренції тощо. 



 77 

О. Бреский і О. Брестська, узагальнюючи результати дослідження покордоння і 
прикордоння ("frontier studies", "border studies", "boundary studies"), констатують, що 
цілісної теорії порубіжжя не існує [7]. 

Хоча терміни прикордоння і порубіжжя часто міняються місцями у вживанні, 
багато елементів прикордоння (зони, які знаходяться біля політичного кордону) можуть 
бути використані в порубіжжі, яке може не мати чіткої прив'язки до географічного 
простору біля фізичної кордону. Порубіжжя, на відміну від прикордоння, більше носить 
уявний, символічний, соціальний вимір і швидше прив'язується до соціального місця ... 
теорія прикордоння все частіше починає взаємодіяти з теорією порубіжжя » [7, c. 56-57]. 

Як стає зрозумілим з аналізу наукових праць [1; 7; 14], невід'ємною частиною 
проблеми прикордоння є її компонента, пов'язана з ідентичністю. При цьому дослідження 
території порубіжжя (прикордоння) все частіше не обмежуються вузькою смугою по 
обидва боки кордону (державного, адміністративно-територіального). Більш 
продуктивним виявляється розуміти під порубіжжям значно більші простори, які 
коректніше називати порубіжними [15].  

«Кордон» розглядається як перехідна зона, до якої можна застосувати термін 
фізичної географії «екотон» [15]. 

У зв'язку з цим категорія «ідентичність» в контексті проблеми прикордоння 
виступає в декількох взаємопов'язаних ракурсах: ідентичності як кордони - кордони між 
ідентичностями (розмежування ідентичностей в географічному просторі) - взаємовплив 
формальних (в першу чергу - державних) кордонів та ідентичностей. Цікавою виявляється 
спроба аналізу зазначеного в континуумі «кордон – екотон – гео-екотон – етнос- 
порубіжжя», що знайшло місце в наших окремих дослідженнях.  

З метою визначення специфічних форм порубіжної ідентичності окремих 
популяцій громадян України (жителів АТО, вимушених переселенців зі сходу України та 
жителів Півдня України) було проведено пілотажне соціально-психологічне дослідження.  

Метою даного пілотажного дослідження було уточнити особливості етнічної 
ідентичності громадян України (жителі АТО, переселенці, жителі  Півдня України), 
усвідомлення ними соціальної дистанції у сприйнятті “в групі” і “поза групою”  різних 
груп українців та інших країн, що так чи інакше пов'язуються з війною на Сході. 

Дискусійне питання. Чи можна казати про вплив соціальних особливостей 
ідентичності українців у прикордонних територій у Східній Україні на військово-
політичні конфлікти в цьому регіону? Які конкретні (особливі) атрибути прикордонної 
ідентичності населення, які визначають членство (у групі і поза групою) на цій території? 
Чи є різниця в соціальному самоврядування та груповій ідентичності між біженцями зі 
Східної України та громадянами з ATO? 

Концептуальними поняттями дослідження були наступні: етнічна (національна) 
ідентичність, спільнота, ідентифікація, порубіжжя. Згідно визначення Американської 
психологічної асоціації поняття етнічної (національної) ідентичності доречно розглядати 
як одну з широкого кола соціальних ідентичностей, яка може бути орієнтована на 
політичні, національні (походження), регіональні ознаки, у тому числі ідентифікація з 
групою, яка є стигматизованою. Ключовим лишається питання, що ці ознаки виступають 
свідомими, або неусвідомлюваними мотиваторами поведінки людини. Група (спільнота) 
спрямовує людську ідентичність та «включає» людину у взаємини з іншими. 
Ідентифікація -процес асоціювання себе в тісному співробітництві з іншими особами та їх 
характеристиками. Ідентифікація «працює» в основному на несвідомому або мало 
усвідомлюваному рівні. Як індивідуальне самовідчуття визначається набором приватних 
характеристик (посвідчує особу), а також ряд соціальних та міжособистісних 
приналежностей (етнічної) і соціальних ролей, соціальної ідентичності. 

В якості психодіагностичного інструментарію був використаний адекватний меті та 
завданням дослідження пакет методик. Проте в межах цієї статті ми на зупинимося на 
презентації результатів опитування за методиками: 

1. Діагностика типів етнічної ідентичності (Г.В. Солдатова, С.В. Рижова) [12]. 
2. Шкала соціальної дистанції Богарадуса [12] 
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Етиноідентична картина у досліджуваних трьох груп виглядає наступним чином 
(рис. 1, 2). 

Цікавим є те, що у мешканців зони АТО найбільшими показниками типів етнічної 
ідентичності є етнічна індиферентність - розмивання етнічної ідентичності, виражене в 
невизначеності етнічної приналежності, неактуальність етнічності. Разом з тим дивує 
показник позитивної етнічної ідентичності - поєднання позитивного ставлення до 
власного народу з позитивним ставленням до інших народів.  У поліетнічному суспільстві 
позитивна етнічна ідентичність має характер норми і властива переважній більшості. Вона 
задає такий оптимальний баланс толерантності по відношенню до власної та іншим 
етнічним групам, який дозволяє розглядати її, з одного боку, як умова самостійності і 
стабільного існування етнічної групи, з іншого - як умова мирного міжкультурної 
взаємодії в поліетнічному світі. 

 

 
 

Рис. 1. Усереднені показники типів етнічної ідентичності досліджуваних груп 

 

Найнижчі показники за шкалами етноізоляціонізму та етнофанатизму.  На перший 

погляд захоплення проросійськими ідеями, сепаратистськими настроями повинно було би 

виявлятися у навпаки високому рівні етнофанатизму, етноізоляціонізму та етноегоїзму. 

Проте, слід розуміти, що для більшості жителів Донбасу характерний географічно-

просторовий вектор регіональної ідентичності – тобто прив’язка до свого місця – регіону 

Донбасу – з яким громадяни себе позитивно ідентифікують. Досвід спілкування та 

взаємодії свідчить про уявлення жителів Донбасу про свою «відмінність», «виключність» 

навіть у порівнянні з жителями більшості регіонів РФ.  Низькі показники  

етноізоляціонізму та етнофанатизму можуть також свідчити про суттєву відмінність 

східних українців від росіян, оскільки останнім, в цілому більше притаманні дані 

тенденції. Високі показники етнічної індиферентності – свідоцтво наявності так званої 

«порубіжної ідентичності». 

Шкала соціальної дистанції Богардуса була використана з метою визначення 

соціальної дистанції у сприйнятті досліджуваними наступних об’єктів аналізу: 

1. Донбас (ми виокремили Донбас зі Сходу України, оскільки є суттєві підстави не 

ототожнювати менталітет донбасівців з харків’янами та жителями рубежів інших 

областей). 

2. Центральна Україна. 
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3. Західна Україна. 

4. Південна Україна. 

5. Північна Україна. 

6. Київ (виокремлено як столицю, та місце в якому зосереджені важелі політичного 

впливу на долю держави). 

7. Россія. 

8. Сполучені Штати Америки. 

9. Європейський союз.  

 
Найвищий рівень Проміжний рівень Найнижчий рівень 

Етнонігілізм 

ATO Переселенці Жителі південного 
порубіжжя 

Етнічна індиферентність 
ATO Переселенці Жителі південного 

порубіжжя 

Позитивна етнічна ідентичність 
(немає достовірних відмінностей по групам) 

Етноегоїзм (етноцентризм) 

ATO Переселенці Жителі південного 
порубіжжя 

Етноізоляціонізм 
Переселенці Жителі південного 

порубіжжя 
ATO 

Етнофанатизм 

ATO Переселенці Жителі південного 
порубіжжя 

 

Рис. 2. Матриця розподілу та акцентуації типів етнічної ідентичності 

В дослідженні ми давали інструкцію респондентам визначити соціальну відстань по 

відношенню до себе та своєї найближчої групи по відношенню до зазначених дев’яти 

об’єктів аналізу шляхом шкалювання свго ставлення у наступний спосіб: 

+3 - Бажаю бачити представників цих груп в якості найближчих родичів, партнерів 

по шлюбу, тощо. 

+2 - Бачу як близьких друзів. 

+1 - Бачу як до сусідів. 

0 - Бачу як колег / співробітників.  

-1 - Бачу як лише співгромадян. 

-2 - Бачу лише як туристів. 

- 3 -Взагалі заборонив би приїздити до моєї країни. 

Нас цікавив зміст ставлення до досліджуваних об’єктів респондентів до подій на сході 

України (до початку АТО) – як вони це можуть згадати (рис. 3), та вже в теперішньому – 

за часів АТО (рис. 4). 
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. 

 

Рис. 3. Усвідомлення соціальної дистанції респондентами до АТО 

 

В цілому аналіз графічних даних дозволяє стверджувати про достатнє позитивне 

ставлення респондентів до різних етно-регіональних груп українців та інших держав до 

проведення АТО. 

Достовірних відмінностей у ставленні різних прикордонних груп українців до 

досліджуваних об’єктів – інших українців та держав не виявлено.  

Можна констатувати певною міру достатню групову згуртованість. 

Насправді це може свідчити про існування одного усталеного інформаційного 

поля, та унітарність менталітету різних груп українців за умов  мирного часу, коли не 

існує загрози існуванню популяції/регіональної групи, коли на прикордонні спокій. Лише 

у досліджуваних  жителів АТО була помітна тенденція до високо позитивного ставлення  

до жителів Півдня України на рівні створення родини та створення близьких дружніх 

стосунків. 

За часів військового конфлікту в зоні АТО слід констатувати значно більшу 

кількість відмінностей у сприйнятті різними групами прикордонних українців інших 

українців та інших держав, які певною мірою пов’язані з динамікою військового 

конфлікту в східній Україні.  

Виявлено численні достовірні відмінності у ставленні різних груп українців до 

досліджуваних об’єктів.  

За часів військового конфлікту ставлення переміщених осіб до Півдня України 

відрізняється більшою позитивністю ніж у жителів АТО. Власне у самих південних 

українців підвищилося позитивне ставлення до своєї етнічної групи.  
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Рис. 4. Усвідомлення соціальної дистанції респондентами під час АТО 

 

Ставлення Південних українців відрізняється більшою позитивною динамікою до 

Північних українців ніж у переміщених осіб.  У південних українців також достовірно 

більше позитивне ставлення до Європейського союзу.  

Констатовано більше позитивне ставлення переміщених осіб до США ніж у 

жителів АТО.  

Нарешті, важливим у дослідженні було визначення динаміки – зміни усвідомлення 

свого ставлення до досліджуваних об’єктів респондентами трьох контрольних груп (табл. 

1).   

 
Таблиця 1 

Динаміка соціальної дистанції в усвідомленні досліджуваних до регіонів 
України та інших країн до проведення АТО та під час АТО 
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В цілому, аналізуючи зміни у ставленні досліджуваних трьох груп до різних 
етнічних популяцій українців, до самих себе та інших країн, що задіяні у військовому 
конфлікті на сході України можна констатувати (на рівні достовірних відмінностей за t-
критерієм Стьюдента) наступні зміни у порівнянні до АТО та в наш час:  

1. Жителі АТО усвідомлюють більшу соціальну дистанцію -  значно гірше почали 
ставитися до США та ЄС. 

2. Вимушено переміщені особи усвідомлюють більшу соціальну дистанцією з Зоною 
АТО, разом з тим дистанція збільшилася і до Заходу України. Покращилося 
ставлення до Центру України.  

3. Достовірних відмінностей у усвідомленні дистанції до та за часи АТО у 
досліджуваних з Півдня України не виявлено.  
Отримані результати підтверджують припущення про те, що найбільший вплив на 

етнічну ідентичність та контактність з іншими популяціями українців та представниками 
інших країн, що так чи інакше задіяні у конфлікті, зазнали жителі АТО та переміщені 
особи.  

Цілком зрозумілим є факт погіршення ставлення у жителів АТО до США та ЄС. 
Разом з тим дивую факт, та водночас і радує, що, принаймні у досліджуваних, які взяли 
участь в нашому дослідженні не встановлено факту погіршення ставлення (збільшення 
соціальної дистанції) до інших груп українців, зокрема Західних та Північних.  

Насторожує факт погіршення ставлення та збільшення соціальної дистанції 
досліджуваних  - переміщених осіб – до західних українців.  

Висновки. Результати спостережень та аналізу досліджень з психології, етнографії, 

історії, культурології, дозволяють надійти висновку про існування специфічної 

порубіжної етнічної ідентичності та локусу орієнтації етносу у порубіжних і 

прикордонних регіонах, замішану на специфічних історико-культурних цінностях і 

тлумаченні національно-значущих подій, етнічної конкуренції тощо.Представлено 

результати емпіричного дослідження типів етнічної ідентичності українців, та динаміку 

усвідомлення соціальної дистанції. У мешканців зони АТО найбільшими показниками 

типів етнічної ідентичності є етнічна індиферентність - розмивання етнічної ідентичності,. 

Разом з тим дивує показник позитивної етнічної.  В цілому, аналізуючи зміни у ставленні 

досліджуваних трьох груп до різних етнічних популяцій українців, до самих себе та інших 

країн, що задіяні у військовому конфлікті на сході України можна зміни у порівнянні до 

АТО та в наш час:  жителі АТО усвідомлюють більшу соціальну дистанцію -  значно 

гірше почали ставитися до США та ЄС. Вимушено переміщені особи усвідомлюють 

більшу соціальну дистанцію з Зоною АТО, разом з тим дистанція збільшилася і до Заходу 

України. Покращилося ставлення до Центру України. Достовірних відмінностей у   

усвідомленні дистанції до та за часи АТО у досліджуваних з Півдня України не виявлено.  

Результати пілотажного дослідження дозволяють екстраполювати його контекст на 

більш широке коло етно-національних проблем. 

Перспективи подальших досліджень з цього напрямку бачимо в проведенні 

емпіричного дослідження динаміки соціальної дистанції до жителів АТО українцями 

різних регіонів та визначити ставлення українців порубіжних регіонів до української 

національної ідеї.  
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Лунев В.Е. Психология пограничья: этно-национальные контексты сознания 

граждан Украины. В статье доказана необходимость учета специфических форм этнического 

сознания жителей приграничных регионов страны. Автор аргументирует позицию о наличии 

специфических по своему этническому, культурному и ментальному градиентам форм 

регионального сознания этно-географических пространств. Результаты наблюдений и анализа 

исследований позволяют прийти к выводу о существовании специфической пограничных 

этнической идентичности и локуса ориентации этноса в пограничных и приграничных регионах, 

построенную на специфических историко-культурных ценностях и толковании национально 

значимых событий, этнической конкуренции и т.д. Приведены результаты эмпирического 

исследования типов этнической идентичности граждан Украины и динамику осознания 

социальной дистанции жителей АТО, вынужденных переселенцев с востока Украины и жителей 

Юга Украины к актуальным социальным объектам. 

Ключевые слова: пограничная идентичность, этническая идентичность, социальная 

дистанция, жители АТО, вынужденные переселенцы, восточное украинское пограничье, южное 

украинское пограничье. 

 

Lunov V.Ye. Psychology of borderlands: ethnic-national contexts of consciousness of 

citizens of Ukraine. The article proved the need to consider specific forms of ethnic consciousness of 

residents of border regions. The author argues the position on the presence of specific in their ethnic, 

cultural and mental consciousness gradient forms of regional ethno-geographical spaces. Observations 

and analysis of research in psychology, ethnography, history, cultural studies, can come to the conclusion 

about the existence of specific borderland ethnic identity and locus targeting ethnic group in the 

borderlands and border regions implicated in specific historical and cultural values and interpretation of 

national and significant events, ethnic competition, etc. Presented the results of empirical research types 

of Ukrainian ethnic identity, and understanding the dynamics of social distance of ATO residents, 

displaced persons from the East of UA and pupils from the South of Ukraine according to the following 

social facilities: Donbas region, Central Ukraine, Western Ukraine, South Ukraine, northern Ukraine, 

Kyiv, Russia, United States, European Union. 

We can see that inhabitants of the ATO zone major types of indicators ethnic identity like ethnic 

indifference - the erosion of ethnic identity. However they show the rate of positive ethnic identity. In 

general, analyzing the changes in attitudes of studied groups of different ethnic populations Ukrainian, to 
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ourselves and other regions of Ukraine and countries involved in the military conflict in eastern Ukraine 

could change in comparison to the ATO and our time residents ATO realize greater social distance - 

much worse was taken to the US and the EU. Displaced persons realize greater social distance to ATO 

Zone, along with the increased distance to the west of Ukraine region. We can see the improved attitude 

to the Center of Ukraine. No significant differences in awareness of distance before ATO time, such as in 

the times of ATO in patients from the south Ukraine were found. 

Keywords: border identity, ethnic identity, social distance, residents of ATO, eastern Ukrainian 

borderlands, the southern Ukrainian borderlands.  
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ГЕНЕТИЧНИЙ МЕТОД ПРОЕКТУВАННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНИХ НОВОУТВОРЕНЬ 

 
Максименко С.Д. Експериментально-генетичний метод проектування психологічних 

новоутворень. У статті закцентовано увагу на проблемі проектування психічного розвитку 

особистості. Наголошується, що проектування психологічних новоутворень своєрідно вплітається 

у предмет генетичної психології. Стверджується, що логіка експериментально-генетичного методу 

передбачає активне моделювання і відтворення емпіричних форм вияву психіки в особливих 

умовах. Зазначається, що теоретичний рівень вивчення психічних процесів в експериментально- 

генетичному методі спеціально задається через конструювання змістово-опереціональних сторін 

предметної діяльності. 

Робиться висновок про те, що експериментально-генетичний метод несе у собі способи 

побудови вищих психічних функцій, які присвоюються суб'єктом у процесі перетворення ним 

певного змісту. 

Ключові слова: вищі психічні функції, генетична психологія, експериментально-

генетичний метод, конструювання, моделювання, предметна діяльність, психіка. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнямитеми. Свого часу Г.С. Костюк –зазначав, що природа і 

сутність будь-яких явищ об`єктивної дійсності краще за все – пізнається, якщо ці явища 

розглядаються в їх виникненні, становленні, в їх розвитку [8]. Це стосується і пізнання 

психічних явищ. Ми конкретизували це положення в основне дослідницьке завдання – 

зрозуміти психіку як процес, що розвивається, тобто зрозуміти її генетично. Система 

численних теоретичних і експериментальних досліджень, розгорнутих з метою його 

виконання, дозволила отримати серйозні результати, хоча ми даємо собі звіт в тому, що 

пізнання даної реальності є, в принципі, явищем нескінченним. Отже, говорячи про 

результати, ми маємо на увазі завершення окремого, хоча й дуже важливого 

дослідницького етапу. Головним є створення теоретико-методологічних підвалин нової 

галузі психологічного знання – генетичної психології, як науки, що вивчає виникнення 

психічних, явищ. Їхнє походження, становлення у життєвих процесах, функціонування та 

відновлення /відродження/ після втрати ними дійових функцій. Ми наважуємося назвати 
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цю галузь новою, в зв`язку з провідним принципом визначення предмету дослідження та 

застосуванням адекватного даному предмету експериментально-генетичного методу 

проектування психологічних новоутворень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячується запропонована стаття. Останнім часом наукове 

проектування розвитку особистості привертає до себе все більше уваги українських 

дослідників. Так, Є.П. Синьова встановила закономірності психічного розвитку осіб з 

ушкодженим зором і на їх основі спроектувала систему взаємодії компенсаторних 

механізмів їх психічного розвитку [7]; А.В. Сергеева обґрунтувала і розробила цілісну 

концепцію становлення інтегральної ідентичності особистості з позицій концептуально-

ієрархічного підходу [6]; М.Й. Казанжи уперше започаткувала новий напрям дослідження 

проблеми фасилятивного потенціалу особистості на рівні системного теоретико- 

експериментального пізнання його змісту, природи та механізмів функціонування [4]; 

Н.О. Євдокимова розробила методологічні засади моделювання та проектування розвитку 

особистості студента [3]. Відтак, маємо надію на те, що покладено початок серйозній 

роботі у галузі наукового прогнозування. 

Мета статті викласти концептуальне розуміння  експериментально-генетичного 

методу проектування психологічних новоутворень. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Наша концепція 

побудована на циклі досліджень, присвячених актуальній проблемі науки – 

психологічним механізмам особистості зокрема, зародження в якому нужда виявляється її 

життєтворчим началом, любові та креативним компонентом нужди; онтогенез особистості  

утворюється через  розгортання і новоутворень, які активізуються генетико-моделюючим 

її розвитком. 

Експериментально-генетичний метод спрямований на:  

а) формування психічних новоутворень, що раніше було відсутнє у досвіді індивіда; 

б) реалізацію необхідності конструювання експериментальної моделі генезису і 

розвитку психіки;  

в) дотримання закономірностей руху цього процесу. Подібні експериментальні 

моделі психічних здібностей створюються в пізнавальних цілях, але вони є прототипом 

реально функціонуючих процесів. 

Звичайно, конструювання психологічних моделей здійснюється аж ніяк не тільки 

інструкцією дослідника. Ця діяльність спирається на результати складної логічної обробки 

предмета пізнання. 

Експериментально-генетичний (генетико-моделюючий) метод виступає як 

методологічний засіб і в цій своїй функції перетворюється в центральну проблему вікової і 

педагогічної психології. Цей метод утілює діалектичну єдність з теорією, у рамках якої він 

виник і застосовується. 

Відповідність експериментально-генетичного метода предмету вивчення (вищих 

психічних функцій) безпосередньо визначається положенням про соціальний генезис 

свідомості, про психічний розвиток як присвоєння суб’єктом культурних досягнень 

суспільства. 

Більш того, цей метод є, на нашу думку, найбільш адекватною проекцією, що 

містить основні принципи і вимоги діалектичного методу стосовно дослідження проблем 

навчання і психічного розвитку особистості. 

Таким чином, сучасний етап розвитку вікової і педагогічної психології, її методів 

психологічного дослідження проблем навчання і виховання характеризується переходом від 

опису історично сформованих систем навчання і прийомів розумової діяльності до 

активного моделювання і відтворення самих процесів виникнення і розвитку психіки. 

Метою стало розкриття самої сутності розвитку психіки, її стадій.  
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Якісно новий етап у розвитку психології, обумовлений переходом до 

експериментально-генетичного методу дослідження, характеризується синтезом власне 

психологічного дослідження з проектуванням нових форм присвоєння учнями суспільно-

культурних цінностей, нових ефективних форм навчально-виховного процесу, завдяки 

якому стає можливим розкриття закономірностей психічного розвитку людини 

майбутнього. 

Логіка даного методу передбачає не просто фіксування особливостей тих чи інших 

емпіричних форм прояву психіки, а їх активне моделювання і відтворення в особливих 

умовах. Це і дозволяє розкривати їхню сутність, тобто закономірності виникнення і 

становлення в онтогенезі певних психологічних функцій. Тому конкретна реалізація 

експериментально-генетичного методу в дослідженнях з вікової та педагогічної психології 

як необхідний компонент включає формувальний експеримент. 

Теоретичний рівень вивчення психічних процесів в експериментально-генетичному 

методі, на відміну від інших методів, спеціально задається дослідником через 

конструювання змістовно-операціональних сторін предметної діяльності. Причому 

специфічною особливістю подібного конструювання є те, що модель, створена 

дослідником з метою пізнавання, відповідає реальній внутрішній структурі самого 

психічного процесу. 

Тут родовий психічний процес, будь то спосіб мислення чи пам'ять, відтворюється 

окремим індивідом за тими соціально-культурними нормами, які зробили його здобутком 

духовної культури суспільства. 

Говорячи словами Ф. Енгельса, експериментально-генетичний метод, фіксуючи 

власною організацією “об'єктивну діалектику речей”, породжує “суб'єктивну діалектику 

ідей”, складну діалектику психічного світу індивіда, який розвивається за законами 

відображення дійсності [за: 8]. 

Ці закони виражаються не в абстрактно-загальній формі, а як змістовно-

поопераційна система певної діяльності. Лише у такій якості вони стають основою тих 

зв'язків та відносин, які утворюють психічний процес, що розвивається. Таким чином, 

саме змістовно-поопераційна система експериментально-генетичного методу є 

психологічним центром дослідження. 

Це означає, що досліджуваний психічний процес або функція спочатку 

конструюються у вигляді моделі певної діяльності, а потім актуалізуються через 

посередництво спеціальних способів організації активності суб'єкта. У педагогічній 

психології таким універсальним способом організації активності суб'єкта є задача, 

вирішення якої і передбачає функціонування відповідного психічного процесу. 

Критерієм психологічної оцінки проведеного дослідження стає міра відповідності 

реально здійснюваного процесу вирішення задачі її моделі. 

Реалізація експериментально-генетичного методу у віковій та педагогічній 

психології здійснюється у вигляді конструювання шкільних програм, що дозволяє 

експериментально зв'язати в єдиний органічний вузол вікову та педагогічну психологію, 

показати неправомірність протиставлення, роз'єднання виховання та розвитку. Він є 

методом вивчення закономірностей процесу становлення нових видів пізнавальної 

діяльності. Тому актуальним є завдання: вичленувати принципи побудови цього методу 

дослідження і виявити оптимальні умови його реалізації. 

Теоретичне осмислення досвіду експериментального навчання, здійсненого у руслі 

вищезгаданого підходу, приводить до необхідності вичленування системи принципів 

побудови експериментально-генетичного дослідження, а також виявлення послідовності 

основних логіко-операціональних структур, що його реалізують. 

Основними принципами є такі: 1) принцип аналізу за одиницями (вичленування 

вихідного суперечливого відношення, що породжує клас явищ як ціле); 2) принцип 

історизму (принцип єдності генетичної та експериментальної лінії у дослідженні);           

3) принцип системності (принцип цілісного розгляду психічних утворень); 4) принцип 
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проектування (принцип активного моделювання, відтворення форм психіки в особливих 

умовах). 

Принцип аналізу за одиницями. Побудова та використання експериментально-

генетичного методу психологічного дослідження передбачає розкриття, з'ясування 

причинних (каузально-динамічних, за Л.С.Виготським) зв'язків і відношень, що лежать в 

основі складних психічних процесів. Засобом вирішення цієї проблеми є аналіз “за 

одиницями”. 

Аналіз “за одиницями” спрямований на вичленування вихідного відношення (в 

реальності воно завжди існує у вигляді певного протиріччя), що породжує клас явищ як 

ціле. 

Виділена психологічна одиниця – “клітинка” – зберігає властивості цілого. Цей вид 

аналізу дає змогу виділити в кожному психологічному цілому певний момент, який 

зберігає основні властивості цілого. Слід підкреслити, що одиниця зберігає властивості 

цілого у потенції, як можливість їх виникнення в процесі власного розвитку. Дані 

властивості – це вся різноманітність форм, конкретних ознак, у яких проявляється 

одиниця як сутність різноманітного. 

Таким є цілісний аналіз. Його основне завдання – не в розкладенні психологічного 

цілого на частини або навіть шматки, а у виділенні в кожному психологічному цілому 

певних рис і моментів, які зберегли б примат цілого; використання пов'язане з 

природничим поясненням психічних процесів. 

Аналіз за одиницями дає змогу з'ясовувати й інтерпретувати реальні зв'язки і 

відношення, що утворюють дане явище. Такий аналіз повинен пояснити виникнення, 

походження зовнішніх ознак психічного процесу. Це можливо при повному динамічному 

розгортанні усіх моментів психічного процесу, що вимагає завжди певного уповільнення 

у перебігу процесів і досягається найкраще тоді, коли їх перебіг ускладнений. 

В експериментально-генетичному методі “аналіз за одиницями” поєднався з 

генетичним шляхом наукового дослідження, і в результаті цього даний аналіз набув 

статусу наукового обґрунтування розвитку психічних процесів. Такий підхід до 

дослідження привів до того, що всі психічні утворення як щось стале почали розглядатися 

як процеси. 

Основною методологічною вимогою до вивчення психічного виступає 

перетворення “речі на процес”. У рамках такої дослідницької установки основним 

завданням розгляду, природно, стане генетичне відтворення усіх моментів розвитку 

даного процесу. Природниче експериментально-генетичне дослідження психічних 

процесів породило вимогу введення у психологію понять “динамічна система” і “момент 

розвитку”. 

Перше поняття – “динамічна система” – характеризує особливості існування 

психічних процесів як кількісну і якісну їх зміну. Між частинами психологічного цілого 

здійснюється складна взаємодія, що приводить до утворення нових властивостей, нових 

типів взаємодії та взаємовідносин. У результаті цього психічні утворення як динамічні 

системи змінюються кількісно і якісно. 

Поняття “момент розвитку” вводиться для характеристики етапу розвитку 

психічного процесу. Простеження зв'язків між етапами розвитку дає можливість описати 

генезис, перебіг даного процесу. Аналіз, що встановлює ці взаємозалежності між етапами, 

є аналіз динамічний, тобто такий, що зводиться до динамічного розгортання головних 

моментів, які утворюють історичний перебіг даного процесу. 

Таким чином, головним результатом експериментально-генетичного дослідження 

стає історичне пояснення того, що являє собою ця форма поведінки, що означає розкрити 

походження процесу, історію його розвитку і що привело до теперішнього моменту. 

Принцип історизму. Цей принцип впроваджується як логічне розгортання 

попереднього принципу (аналізу за одиницями). Справа в тому, що вичленована одиниця 

як суперечливе вихідне відношення, виходячи з вимог діалектичної логіки, розглядається 
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як процес, що має свій історичний початок і завершення. Історизм вимагає простеження 

усіх моментів розвитку і закономірностей їх зв'язків та переходів. Використовуючи 

принцип історизму щодо психічних утворень, слід враховувати його певну адекватність 

стану досліджуваного, але ні в якому разі не тотожність філогенетичному та 

онтогенетичному аспектам розвитку. 

Завдання дослідника за цих умов полягає у генетичному вивченні структурних 

компонентів психічного процесу, що розгортається. Охопити у дослідженні процес 

розвитку якоїсь речі у всіх його фазах та змінах – від моменту виникнення до загибелі – і 

означає розкрити його природу, пізнати його сутність, бо лише в русі простежується його 

наявність. 

Вимога історичного підходу до конструювання і використання експериментально-

генетичного методу – конкретне вираження примату соціального у становленні психіки. 

Принцип розвитку стає вихідним для пояснення процесу в цілому, а ключем 

об'єктивності розуміння реального процесу розвитку є експеримент, що дозволяє виявити 

в абстрактній формі закономірності, саму суть генетичного процесу. 

Між дійсним, реальним розвитком та розвитком досліджуваним (шляхом його 

відтворення) відношення таке, як між логічним та історичним (логічне є історичне, 

вивільнене від його окремої, часткової форми і від порушуючих структурність 

випадковостей, і тому тільки воно дає можливість вивчати усякий момент розвитку в його 

класичній формі). 

Таким чином, єдиним методологічно правильним способом вивчення психічного 

розвитку є його експериментально-генетичне вивчення, а головним завданням психології 

навчання виступає завдання зближення морфологічного, експериментального та 

генетичного аналізу. 

Принцип системності. Першорядне значення для одержання об'єктивних даних 

про рушійні сили та механізми психічного розвитку має вибір системи, у якій він 

(розвиток) розглядається. 

В історії психології є багато прикладів, коли таке складне явище, як психіка 

людини, розкладалось на більш прості складові частини. Вивчались і описувались 

властивості, способи становлення і видозміни цих частин; одержані дані підсумовувались 

і, таким чином, “набувалися” усі необхідні знання про вихідне і складне явище – психіку. 

Такий підхід, що реалізує принцип механізму, був історично обумовлений швидким 

розвитком і вражаючими успіхами класичної механіки та фізики. Вироблені у цих 

дисциплінах методи пізнання дозволяли відповісти на ряд питань, які раніше не могли 

бути вирішеними. 

Новий підхід, побудований на так званому принципі системності, був спрямований 

на вияв основних закономірностей виникнення та розвитку психіки як єдиного цілого. 

Цей принцип вперше був використаний К.Марксом та Ф.Енгельсом при описі суспільних 

процесів. 

З плином часу відповідний метод аналізу, перемагаючи труднощі, здобув належне 

місце і в науці про психічне життя людини. Тоді культурно-історична теорія розвитку 

психіки людини стала результатом застосування цього методу. Причому саме у її розробці 

вказаний принцип був реалізований найбільш строго і послідовно. 

Культурно-історична концепція розвитку психіки не просто декларувала її 

соціальний генезис, хоча вже одне це має велике теоретичне значення, а сама соціальна 

детермінація була піддана діалектико-логічному аналізу. Розглядаючи соціальне як 

процес, необхідно було вичленувати внутрішні і суперечливі моменти, встановити їх 

зв'язки і залежності. 

Вирішення такого завдання нерозривно пов'язане з впровадженням принципу 

системності. На противагу формально-логічному поняттю системи – експериментально-

генетичний метод (ЕГМ) утверджує систему, що розвивається, генетичним початком якої 
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стає “клітинка” як вихідне суперечливе відношення, що містить у собі всі компоненти 

розвинутого цілого. При цьому ЕГМ своєю змістовно-поопераційною стороною фіксує всі 

необхідні переходи у діалектичному розгортанні вичленованого вихідного відношення. 

Саме перехід від менш розвинутого поняття до більш розвинутого обумовлює принцип 

системності. 

Побудована система поняття, що розвивається, вимагає також побудови адекватної 

системи предметно-перетворювальних дій, виконання яких у кінцевому підсумку формує 

в індивіда відповідну систему психологічних новоутворень. 

Принцип проектування і моделювання форм психіки. Принцип проектування у 

теорії експериментально-генетичного методу розкриває його якісну відмінність від 

відповідних структурних компонентів інших психологічних методів. Експериментально-

генетичний метод спрямований на штучне створення таких психічних процесів, яких у 

внутрішньому світі індивіда ще немає. 

Цією обставиною диктується необхідність конструювання експериментальної 

моделі їхнього генезису та розвитку, з'ясування закономірностей цього процесу. Подібні 

експериментальні моделі тих чи інших психічних функцій, тих чи інших здібностей (або 

процесів) створюються з пізнавальною метою, але вони є прототипом реально 

функціонуючих процесів. Звичайно, конструювання психологічних моделей не є 

результатом інтуїції дослідника. Воно виникає у процесі складної логічної обробки 

результатів пізнання, що становлять суть людської культури. 

Експериментально-генетичний (генетико-моделюючий) метод складається з теорії, 

в межах якої він виник; проектування (моделювання), перетворюючого (формувального) 

експерименту та діагностики (фіксації) як проміжних, так і, певною мірою, кінцевих 

психологічних новоутворень особистості, що розвивається. 

Відповідність експериментально-генетичного методу вивченню психічних функцій 

безпосередньо визначається діалектичними положеннями про соціальний генезис 

свідомості індивіда, про психічний розвиток як привласнення суб'єктом культурних 

набутків суспільства. Тому він є найбільш адекватним методом дослідження проблем 

навчання і психічного розвитку особистості. 

Експериментально-генетичний метод не використовувався і не може 

використовуватися для дослідження особистості як такої. Але ті реальні емпіричні 

результати, які отримані завдяки його застосуванню, теоретичні узагальнення, що 

здійснені у межах теорії розвивального навчання, дозволяють розглядати його у вигляді 

концептуального підґрунтя створення методу вивчення особистості. 

За допомогою експериментально-генетичного методу досліджено механізми 

виникнення і розвитку окремих вищих психічних функцій: суб'єкт, застосовуючи 

(створюючи) спеціальні засоби, привласнює загальнолюдські здібності, що існують в 

соціальному оточенні у вигляді опредметнених проявів інших суб'єктів, і перетворює їх у 

власні здібності (вищі психічні функції). Встановлено психологічний механізм цього 

явища – інтеріоризація. Встановлено також, що в подальшому привласненні вказаним 

шляхам здібності вже як інтрапсихічні структури утворюють “навколо себе” те, що 

отримало назву “міжфункціональні психологічні системи”, і визначають подальші 

процеси “вростання” індивіда в культуру, опосередковуючи їх зсередини (явище 

подвійного опосередкування). 

Ці дані дозволили впритул підійти до аналізу особистості. Але даний метод не 

може охопити особистість як цілісність, що являє собою не суму окремих частин, а їхню 

особливу організованість і рухливе взаємопроникнення. Цілісність, яка присутня в усій 

особистості і у кожній окремості, яка специфікується кожен раз відповідно до конкретної 

частини, залишаючись при цьому рівною собі самій. В цьому сенсі експериментально-

генетичний метод є “типовим” номотетичним способом дослідження особистості. Хоча 

він і спрямований на те, щоб встановити, як ця унікальна система, що саморозвивається, 
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створює свою власну цілісність, сама цілісність знову залишається “за дужками”, і 

дослідник має добудовувати її у власному мисленні, виходячи з конкретних і часткових 

результатів. 

Різниця об'єктів вивчення і реальних дослідницьких цілей зумовлює різну логіку 

розгортання і технологію використання експериментально-генетичного і генетико-

моделюючого методів. 

Генетико-моделюючий метод має на меті вивчення самої цілісної особистості, що 

саморозвивається. У зв'язку з цим виникла необхідність пошуку “одиниць” зовсім іншої 

природи, і було встановлено, що такою є нужда, як суперечлива вихідна єдність 

біологічного і соціального, яка зумовлює існування особистості.  

Ґенеза особистості — це специфічна трансформація структурних компонентів 

діяльності опосередкованих механізмом інтеріорізації в структурні властивості і якості 

особистості. Тобто, інакше кажучи, особистість водночас і реалізатор діяльності (як форми 

прояву її потенцій), і активізатор процесу функціонування діяльності, яка трансформується 

в психічні якості самої особистості. 

Таким чином, в руслі досягнутих результатів і нових завдань, стає можливим і 

необхідним не тільки відпрацьовувати нові модифікації методу, але й суттєво розширювати 

сферу його застосування, що виявляється можливим завдяки розробленим нами принципам 

застосування генетичного методу та відпрацюванню процесуальних процедур. Не можна 

обмежуватися лиш дослідженням формування учбової діяльності в молодшому шкільному 

віці, і лише в галузі засвоєння теоретичних понять.  

Висновки. Отже, безперервність протікання особистісних процесів означає, що в 

кожний період свого існування особистість слід розглядати як результат існування 

минулого, її справжнє ґрунтується на історії розвитку, є похідною цієї історії. 

Визначальним є досвід, якого набуває особистість, здійснюючи життєвий шлях. Отже, 

особистість, її дійсний теперішній стан, і її майбутнє можна зрозуміти і пояснити, 

виходячи з історії її розвитку. Це положення дуже широко використовується в окремих 

напрямах практичної психології, особливо в психоаналізі. 

Закінчуючи та підсумовуючи розмову про генезу здійснення особистості, я 

вирішив за необхідне висловити міркування щодо перспектив дослідження психології 

особистості. Генетико-психологічний аналіз теорій особистості, а головне динамічної 

єдності біологічного і соціального як суперечливої одиниці особистості, що фіксується в 

нужді, дозволяє говорити про розробку реальних теоретичних підвалин генетичної моделі 

існування і психологічного зростання особистості.  

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у поєднанні природно-генетичної 

лінії розвитку з експериментальною шляхом створення в експерименті особливих умов 

розгортання й «уповільнення» становлення цілісних одиниць аналізу. Це має відбуватися 

на тлі різноманітних (але фіксованих!) можливостей для самомоделювання. 
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Максименко С.Д. Экспериментально-генетический метод проектирования 

психологических новообразований. В статье акцентировано внимание на проблеме 

проектирования психического развития личности. Отмечается, что проектирование 

психологических новообразований своеобразно вплетается в предмет генетической психологии. 

Утверждается, что логика экспериментально-генетического метода предполагает активное 

моделирование и воспроизведение эмпирических форм проявления психики в особых условиях. 

Отмечается, что теоретический уровень изучения психических процессов в экспериментально-

генетическом методе специально задается через конструирование содержательно-

операциональних сторон предметной деятельности. Подчеркивается, что понять прошлое развитие 

и спрогнозировать будущее нельзя, игнорируя социальную ситуацию. Следовательно, цель 

прогнозирования личностью собственного жизненного пути- один из центральных предметов 

диагностики при решении задач прогноза развития в генетической психологии. 

Ключевые слова: высшие психические функции, генетическая психология, 

экспериментально-генетический метод, конструирование, моделирование, предметная 

деятельность, психика. 

 

Maksymenko S.D. Experimental genetic design method of psychological neoplasms. The 

paper emphasis on the problem of scientific prediction of mental development of the individual. It is 

noted that forecasting originally woven into the subject of genetic psychology. It is alleged that the 

logical experimental genetic method involves modeling and active play empirical forms of manifestation 

of mind in special circumstances. It is noted that the level of theoretical study of mental processes in 

experimental genetic method is given by constructing a specially party content and purposeful activity. 

Main reason for the lack of attention to the problem of scientific prediction psychic personality 

development caused by the general crisis in the theoretical knowledge of the psychology of personality 

and its development. Experimental genetic method bears the methods of constructing higher mental 

functions given to the subject in the conversion of its specific content. It is emphasized that understand 

the past and predict the future development cannot be ignored social situation. Therefore, the aim of 

predicting a person's own life path - one of the central subjects in solving diagnostic tasks within the 

prognosis of genetic psychology. Through forecasting, psychologist practitioner must use their own 

activities (Consultative correctional effect), organizing activities environment (eg, teachers, parents), 

carrying out regular monitoring. 

  The main essential traits and principles of the genetic and modeling method are described in the 

article. It is proved that this method is one of the few in psychology (together with the longitude), that 

gives an opportunity to investigate the psychical development and thus its essential peculiarities. The 

possibilities of the method for the developmental and counseling psychology are revealed. The theoretical 

and methodological research and the resulting empirical data are noted to support the idea of the extreme 

scientific and applied productivity of the genetic and modeling method. The genetic psychology (and 

genetic modeling method as its basis) is shown to be the area of psychological knowledge, which can 

provide a prediction of personality development, by only on condition of the ideographic approach 

implementation (in the native psychology that term meets the concept of “clinical approach”).  

Keywords: higher mental functions, genetic psychology, experimental-genetic method, design, 

modeling, objective activity, psyche. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИН  У МОЛОДОГО ПОДРУЖЖЯ 

 
Мельничук Т.І.  Психологічні закономірності формування економічних відносин у 

молодого подружжя. У статті розглянуто та представлений огляд теоретичних і емпіричних 

досягнень в дослідженнях, що стосуються формування та розвитку  взаємин молодого подружжя, 

зокрема і їх взаємоадаптація до спільного життя. Визначено, що формування взаємин та стилю 

поведінки молодого подружжя залежить, в основному, від досвіду та навиків, отриманих у 

батьківській родині. Реалізація економічних сценаріїв у молодій сім'ї після одруження є наслідком 

емoційної динаміки раннього дитинства, зокрема відносин з батьками, отриманих від них настанов 

та набутого досвіду у відповідному соціально-економічного просторі. 

Рівень соціальної готовності молоді до подружнього життя визначається усвідомленням 

важливості й відповідальності щодо цього кроку і необхідністю ґрунтовного обговорення питань 

майбутнього життя з партнером. 

Ключові слова: економічні відносини у молодого подружжя, молода сім'я, шлюб, функції 

сім'ї.  

 

          Постановка проблеми: Сім'я є надзвичайно важливою ланкою людського 

суспільства, основним інститутом соціалізації особистості, завдяки якому  продовжується 

людський рід, виховуються діти, формуються наступні покоління та виховується гідна 

зміна, що забезпечуватиме розвиток і процвітання як громадянина, так і всієї держави. У 

сучасному українському суспільстві відбуваються різноманітні складні соціально-

економічні та соціально–політичні перетворення, які призводять до змін демографічної 

ситуації, культурних та духовних цінностей, уявлень про сім'ю та подружні взаємини. 

Низький грошовий дохід і відповідно матеріальний рівень, недостатня кількість ринку 

праці, погані житлові умови впливають прямо чи опосередковано на послаблення однієї із 

захисних функції сім'ї, її матеріальної і психологічних складових, що спонукає до 

зниження кількості шлюбів, зменшення народжуваності дітей. Тому сучасна сім'я та її 

проблеми є актуальним об’єктом досліджень різних наук – психології, соціології, 

демографії, економіки та інш. Високий рiвень розлучень, особливо серед молодих сiмей, 

пiдвищив iнтерес до дослiдження психологічних закономірностей формування 

економічних відносини у молодого подружжя.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема психологічних 

закономірностей формування економічної свідомості, особливості функціональних форм 

актуальної економічної соціалізації, економічної свідомості різнобічно висвітлюється в 

працях українських науковців та психологів (Г. Авер’янова, Н. Дембицька, 

В. Москаленко, Г. Ложкін та ін.), західноєвропейських (Х. Дитмарх, Д. Лассаре, К. Девіс, 

Р. Тейлор) та американських (А. Метью, Т. Саймон) [4; 5; 7; 12].  

У вітчизняній та зарубіжній психології накопичено теоретичний і емпіричний 

матеріал про особливості формування психологічної готовності молоді до подружніх 

взаємин, гендерні аспекти виховання й підготовки учнівської та студентської молоді до 

створення сім’ї, статеві відносини (Т. Алєксєєнко, Э. Берн, О. Волошина, Т. Говорун, 

І. Кон, О. Кікінежді, В. Титаренко, Т. Яблонська) [3; 8; 12]. У роботах В. Дружиніна, 

С. Ковальова, А. Співаковської, М. Пірен, Е. Ейдеміллер, М. Мисловської, С. Міллєр та 

інших вчених підкреслюється, що сім'я прямо або побічно відображає всі зміни, що 

відбуваються в суспільстві, хоча і має відносну самостійність та стійкість [8; 9]. Питання 

задоволеності сімейними стосунками, сумісності партнерів, міжособистісного сприйняття 

партнерів висвітлено у працях Ю. Альошиної, В. Сисенко, М. Обозова [11]. Науковці 

О. Волошок та Н. Ільчишин розглядають та досліджують чинники впливу батьківської 
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сім'ї на розвиток стосунків молодого подружжя [3].  У дисертаційній роботі Н. Хлопоніної 

досліджено особливості шлюбно-сімейних стосунків, чинників, які впливають на 

стабільність і задоволеність шлюбом та рольових очікувань подружжя, що вибудовують 

характер сімейного спілкування [12]. Однак, дослідження психологічних закономірностей 

формування економічних відносин у молодого подружжя відсутні, що і зумовило тему 

даної статті.  

Метою представленого теоретичного дослідження є здійснення аналізу прикладних 

соціально-психологічних досліджень формування закономірностей економічних відносин 

у молодого подружжя та особливостей їх взаємин на етапі становлення сім'ї.  

Обєктом дослідження були молоді сім'ї, що вже рік перебувають у шлюбі та 

закінчили здобувати освіту. Участь в опитуванні взяло 30 подружніх пар, що мешкають у 

Києві. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Соціальний інститут 

сім'ї є головною умовою збереження й підтримки культурної спадкоємності в історії 

народу, традицій, як умова національної безпеки держави. Психологічна готовність 

молоді до подружніх взаємин та створення сім'ї являє собою властивість, завдяки якій 

молода людина ухвалює цінності сім'ї як соціального інституту, володіє спеціальними 

знаннями й уміннями в сфері сімейних стосунків, навичками раціонального ведення 

господарства та має певний рівень економічної соціалізації [7; 8]. Процес становлення 

економічної свідомості пов’язаний з умовами різного рівня економічної соціалізації 

особистості, він включає в себе також вироблення адекватних і гармонійних уявлень про 

економіку, знання економічних категорій, розвиток навичок економічної поведінки тощо. 

Варто відмітити, що цілі й задачі економічної соціалізації багато в чому збігаються з 

цілями і задачами економічного виховання, оскільки останнє є цілеспрямованою формою 

економічної соціалізації та становлення економічної свідомості особистості. В. 

Москаленко відмічає основні принципи дослідження соціалізації особистості. З цих 

методологічних концепцій випливає, що соціальність особистості є надіндивідуальним 

феноменом, який створюється в міжіндивідуальній взаємодії людей як її результат, але чи 

не найбільше значення має батьківське виховання,  яке потім, протягом усього життя 

корегуватиметься впливом різних агентів економічної соціалізації [6].  

Важливу роль у формуванні економічної свідомості молодого подружжя відіграють 

якраз сімейні цінності та настанови, що транслюються дітям у вигляді батьківських 

сценаріїв, та соціальне оточення, у якому молодь розвивалася і отримувала навички 

соціалізації. Які навички економічної соціалізації діти отримали у своїй батьківській сім'ї 

та соціумі, що їх оточував, такими знаннями надалі молоді люди увійдуть вже у 

новостворену ними сім'ю. 

Психологічна готовність до шлюбу є складним особистісним утворенням, яке не 

можна звести до дихотомічної моделі «готовність-неготовність». Вона може бути 

представлена як певний психологічний тип, що має свою структуру й функціональні 

особливості. 

Психологічна готовність молоді до подружніх взаємовідносин та створення сім’ї  

являє собою властивість і якість особистості молодої людини, завдяки якій молода 

людина ухвалює цінності сім'ї як соціального інституту, володіє спеціальними знаннями й 

уміннями в сфері сімейних взаємовідносин, навичками раціонального ведення 

домашнього господарства, основами сімейної педагогіки та засобами міжособової 

взаємодії й спілкування. У структурному відношенні психологічна готовність до 

подружніх взаємовідносин представлена емотивним, когнітивним, оцінно-вольовим і 

діяльнісним компонентами. Виділення цих компонентів у структурі готовності студентів 

до подружніх взаємовідносин та сімейного життя пояснюється основними потребами 

юнацького віку (когнітивними, емоційними, оцінно-вольовими потребами в діяльності і 

спілкуванні) [8; 9]. 
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Процес сімейного життя складається з декількох стадій. В.А. Сисенко виділяє 

наступні групи розвитку шлюбів:  

 зовсім молоді сімейні пари (від 0 до 4 років сумісного життя); 

 молоді пари (від 5 до 9 років); 

 середні (від 10 до 19 років); 

 похилі (від 20 років і більше) [11].   

Для зовсім молодих шлюбів характерно вивчення «світу» один одного, розподіл 

праці та обов'язків у сім'ї, вирішення житлових, фінансово - господарських і побутових 

проблем, входження у роль чоловіка та жінки, соціалізація формування особистості, 

процес отримання життєвого досвіду, дорослішання (змужніння). Цей період шлюбного 

життя є самим складним та загрозливим з точки зору стабільності сім'ї. 

Молодим сім'ям властиві пов'язані з народженням і вихованням дітей напруга 

бюджету часу, різке обмеження розваг, відпочинку, дозвілля, вікова, фізична та нервова 

втома. Все це накладається на загострення проблем професійного просування й 

досягнення суспільного статусу, а з боку власне шлюбу - на зміну любові й формування 

подружньої дружби. 

Середні шлюби являють собою вже іншу, більш тиху та спокійну картину. 

Відбувається стабілізація сімейних взаємин: подружня дружба вже склалася, взаємна 

підтримка вже зміцнилася, у домашньому побуті встановився розподіл праці й обов'язків, 

зміцнився матеріальний стан, подорослішали й стали достатньо самостійними діти. 

На етапі похилих шлюбів складається певне загострення подружніх проблем, що 

пов'язані з набуттям дітьми самостійності та незалежності, певною втомою партнерів один 

від одного, дисгармонією сексуальних потреб і можливостей, психологічним відчуженням 

[10; 11; 12]. 

Початок сімейного життя молодят пов'язаний з багатьма несподіваними й важкими 

моральними, психологічними, матеріальними та іншими проблемами. Це саме той час, 

коли виникає або не виникає сумісність - психологічний стрижень сім'ї, відбувається 

адаптація до інтимного спілкування; час, коли створюється матеріальна база сім'ї, 

плануються й народжуються діти. Це також період бурхливих змін у житті людей, що 

супроводжується набуттям нових життєвих ролей. Із утриманців батьків молоді люди 

стають господарями власної сім'ї. Якщо в дошлюбний період у них було більше прав, ніж 

обов'язків, то в шлюбі цих свобод стає менше, а кількість обов'язків збільшується.  

Молоді люди вірять в те, що життя стане кращим, цікавішим після того, як вони 

візьмуть шлюб. Такі сподівання лежать в основі сім’ї, яку вони вирішили створити. 

Зокрема, дані соціологічного дослідження, проведеного Державним інститутом 

проблем сім’ї та молоді засвідчують, що на шкалі загальнолюдських цінностей для 

переважної більшості молодих людей на першому місці стоїть “хороша сім’я” (88% 

респондентів) [5].   

Серед інших найбільш важливих цінностей для молоді є: здоров’я (85%), діти 

(82%), матеріальне забезпечення (78%), кохання (72%), самостійність від батьків (35%). 

Названі цінності безпосередньо пов’язані з сім’єю, її життєдіяльністю, оскільки 

реалізувати їх можна передусім саме в ній [5].   

Сім'я як мала група та спільність людей, пов'язаних стосунками співмешкання, 

батьківства, спорідненості, спільного домогосподарства, виконує найважливіші соціальні 

функції, основними з яких є: генеративна (репродуктивна), психологічна 

(психотерапевтична), соціально-культурна, економічна та господарсько-побутова, 

комунікативна, гедоністична [1; 3; 8; 10; 11; 12].   

В дослідженні молодої сім'ї науковці зосереджують увагу на економічній та 

господарсько побутовій функції. Важливою проблемою сім’ї є її матеріальне забезпечення 

– загальний рівень життя, в який входить і рівень заробітної плати, і забезпеченість 

товарами широкого вжитку, благоустрій побуту,  організація вільного часу тощо. Так як 
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міцність сім’ї багато в чому залежить саме від її соціально-економічної та правової 

захищеності.   Благополуччя і стабільність шлюбу залежать від багатьох факторів, 

наприклад, від підготовленості молодят до родинного життя, від їхньої фізіологічної, 

психічної та духовної сумісності та від їхнього обопільного бажання вирішити питання 

про нащадків [8; 9].   

В співбесіді з молодим сім'ям було поставлено ряд запитання щодо визначення 

рівня їх економічної культури та подальшого формування економічних відносин у сім'ї: 

- На запитання, чи обговорювали вони до шлюбу формування економічних 

відносин та ведення сімейного бюджету надалі? - 60% сімей відповіли «Так» і 40% - «Ні»; 

- Чи укладали шлюбний договір щодо визначення питань майнового характеру, 

часток майна тощо? - 93% відповіли - «Ні», з них 35% відмітили, що це питання є для них 

образливе (зокрема, серед них більшість респондентів жінки). 

На запитання: Як подружжя веде сімейний бюджет після одруження? – «Спільно» 

відповіли 38%, «Окремо» - 20%,  «Частково спільно» - 25% (спільні витрати тільки на 

ведення господарства: харчування, проживання, покупку господарських товарів, спільні 

розваги), 17% - «Частково спільно» тільки на покриття житла.  

На запитання: Чи планують вони свої витрати на місяць? Так – відповіли 75%, інші 

25% покупки здійснюють при надходженні грошей.  

На запитання: За які грошові надходження формується ваш сімейний бюджет? 

Тільки 25 % відповіли - за рахунок власної заробітної плати,  інші 65% крім власних 

коштів вказали і кошти батьків. 

Економічна функція - одна з основних функцій сім'ї, так як міцність сім’ї багато в 

чому залежить від її соціально-економічної та правової захищеності. Водночас причини 

окремих сімейних проблем часто залежать від особливостей виховання та культури 

сімейного спілкування, від індивідуальних характеристиках членів сім’ї тощо. 

В умовах ринкової економіки в структурі економічної функції сім'ї можна виділити 

два великих блоки: 

 участь сім'ї в суспільному поділі праці з метою формування сімейного бюджету, 

забезпечення нових потреб і можливостей сім'ї, нормальних побутових умов та соціальної 

підтримки неповнолітніх й непрацездатних її членів; 

 розподіл ролей у процесі ведення домашнього господарства, побутове 

обслуговування  членів сім'ї, організації процесу  споживання. 

Для молодої сім'ї реалізація економічної функції є досить проблемною.  

Зрозуміло, що проблема матеріальної забезпеченості сім’ї не єдина для 

нормального її функціонування, але це той фундамент, який дає змогу кожній сім’ї 

отримати все необхідне для усіх її членів і, перш за все, для дітей. 

Господарсько-економічна функція сім'ї. Ця функція залежить від факторів 

об'єктивних (суспільно-економічне становище в країні) і суб'єктивних (рівень потреб, 

місце проживання, наявність комунальних зручностей, дачі, машини, спосіб життя, 

кількість і вік дітей, освіта тощо). 

Молоді  люди, котрі беруть шлюб, повинні володіти певними знаннями й умінням в 

родинному житті, щоб створити щасливу сім'ю. Нaйбільшою прoблемою сучaсної мoлoдої 

родини в Україні є її еконoмічна нестабільність, сoціaльна незахищеність та підвищена 

психoлoгічна вразливість. У свoю чергу, це пoрoджує її дезoрганізaцію, внутрішні 

деструктивні прoцеси, конфлікти і веде дo рoзпaду.  Окрім того, для щасливого родинного 

життя кожний із подружжя має бути психологічно готовим до шлюбу, носієм певних 

духовних цінностей - кохання, вірності, відповідальності, почуття власної повноцінності, 

терпимості, з повагою ставитися до членів своєї сім'ї, бути завжди готовим допомогти у 

складній життєвій ситуації [8; 9; 11].   

Тому актуальною на сьогодні є спеціальна підготовка молоді до шлюбу і сімейного 

життя, яка передбачає: 
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-  підвищення відповідальності молоді у шлюбно-сімейних стосунках, а також з 

питань батьківства;  

- формування здорового способу життя через роз’яснення залежності 

сексуальності, можливості мати дітей, чи розвитку безпліддя від наявності шкідливих 

звичок (куріння, алкоголізму, вживання наркотиків); 

-  формування психологічної компетентності з приводу особливостей взаємин у 

сім’ї;  

- висвітлення питань раціонального ведення господарства, ефективної організації 

бюджету сім’ї. 

Сім'я є одним з найважливіших інститутів суспільства, залежно від того,  в якому 

стані вона перебуває, наскільки ефективно здатна виконувати свої основні функції, можна 

судити про суспільний розвиток і стан справ на загальнодержавному рівні. Отже державна 

політика та її зацікавленість в першу чергу має бути направлена на створенні здорової і 

міцної родини [5]. 

Висновки. У статті висвітленні основні підходи у розвитку родинних стосунків 

молодого подружжя, розкритта динаміка відносин між чоловіком та дружиною. 

Відмічено, що поведінка та настанови, які впливають на формування економічної 

свідoмості у молодих сімей, є наслідком емoційної динаміки раннього дитинства, зокрема 

– взаємин з батьками, економічна свідомість яких формувалася в іншому сoціально-

екoномічному просторі. Чим більше самостійних рішень молоді люди можуть знайти і 

використати залежно від ситуації, акумулюючи батьківські настанови та свій власний 

досвід, тим більш незалежною і незапрограмованою буде їх свідомість й можливість 

сформувати ефективні економічні відносини між партнерами у шлюбі. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці методичних 

рекомендацій із питань психолого-педагогічного забезпечення сімейної освіти та 

підготовці відповідного психологічного тренінгу, під впливом якого може відбуватися 

усвідомлення молодим подружжям готовності до самостійності у шлюбі, та визначенні 

системи формування економічних відносин  між партнерами.  
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           Мельничук Т.И. Психологические закономерности формирования экономических 

отношений молодых супругов. В статье рассмотрены и представлены теоретические и 

эмпирические достижения в исследованиях вопросов формирования и развития взаимоотношений 

молодых супругов. Определено, что формирование взаимоотношений и стиль поведения молодых 

супругов зависит от опыта и навыков, полученных в родительской семье. Реализация 

экономических сценариев в молодой семье после бракосочетания является следствием 

эмоциональной динамики раннего детства, в частности, взаимоотношений с родителями, 

полученных от них напутствий и приобретенного опыта в соответствующем социально-

экономическом сообществе.  

Уровень социальной готовности молодежи к семейной жизни определяется осознанием 

важности и ответственности за этот шаг и необходимостью обсуждения вопросов общего 

будущего с партнером. 

Ключевые слова: экономические отношения у молодых супругов, молодая семья, брак, 

функции семьи. 

 

          Melnychuk T. Psychological regularities of formation of economic relations in young spouses.   

In the article presents a theoretical analysis of applied socio-psychological research of the formation of 

regularities of economic relations in the young spouses and the peculiarities of their relationship in the 

phase of becoming family. It was determined that the formation of relationships and behaviors of the 

young spouses depends largely on the experience and skills obtained in the parental family. 

Implementation of the economic scenario in the young family after marriage is the result of emotional 

dynamics of early childhood, in particular - the relationship with the parents received instructions from 

them and experience in the relevant socio-economic space. 

The level of social readiness of young people to married life is determined of awareness the 

importance and responsibility for this step and the need for a thorough discussion issue of the future life 

with the partner. The nature of the marital relationship depends largely on the degree of coherence of 

family values husband and wife, role of representations of who and how should behave in a new aspect, 

as well as the ability spouses to interact, not including the conflict. 

Formation of economic relations in young spouses depend on the prior experience in the parental 

family and personal characteristics of the young spouses, their whole experience of on the subject, 

possession theoretical basics on the subject and passage of appropriate preparation before marriage. 

With the formation of psychological readiness of young people to the marital relationship 

important will be to promote in their development, striving for self-development, self-actualization, 

mastering the noble culture of the sexual behavior, mutual respect to partner and understanding without 

conflict in a variety of situations. 

The main ideas and recommendations of scientists and psychologists are dedicated to providing 

help and support to young people on the stage of the process of formation of psychological readiness to 

marital relationships and family life. 

Keywords: economic relations in the young spouse, young family, marriage, family functions. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

  
Москаленко В.В. Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації 

особистості.  В статті проаналізовано  особливості  рівнів системи практик забезпечення  

економічної соціалізації в онтогенетичному аспекті. Показано, що кожній віковій стадії 

економічної соціалізації індивіда притаманні специфічні закони, які характеризують внутрішню 

логіку формування системи соціалізуючих практик.  Виділено різні рівні систем практики 

забезпечення економічної соціалізації особистості, проаналізовано їх особливості. Визначено, що 

проаналізовані особливості рівнів системи практик забезпечення економічної соціалізації 

особистості є основними концептами праксеологічної теорії економічної соціалізації.  Важливим 

для цієї теорії  є також аналіз  особливостей системи соціально-економічних практик економічної 

соціалізації  особистості в зв‘язку з належністю особистості до різних  соціальних категорій і груп 

(професійних, регіональних, гендерних), а також сфер діяльності (освітянської, духовної,  

виробничої, соціальної тощо ) як умов забезпечення ефективності  цього процесу.   

Ключові слова: економічна соціалізація, соціально-психологічне забезпечення, система 

практик життєздійснення, онтогенез,  система практик первинної соціалізації, соціально-

психологічна гра,  фонові практики, перетворювальні практики.  

 
Постановка проблеми.  Дослідження  економічної соціалізації особистості  в 

сьогоденні набуває статусу нової наукової галузі, в якій  з позицій соціальної психології 

вирішується проблема входження людини у складний цикл економічного життя. Саме 

тому стає важливим аналіз психологічних чинників і механізмів ефективної економічної 

соціалізації  людини  як основи розробки системи психологічно  орієнтованих заходів, 

спрямованих на результативність цього процесу. Актуальність даної проблеми  зумовлена 

необхідністю створення системи всебічного, організованого на єдиних методологічних і 

організаційних принципах, соціально-психологічного забезпечення психологічних 

практик реалізації та оптимізації процесу економічної соціалізації особистості на основі 

поглибленого вивчення його закономірностей та механізмів.  

Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації особистості є 

теоретико-праксеологічним напрямом в соціальній психології, який спрямовано на 

оптимізацію процесу економічної соціалізації шляхом впровадження соціально-

психологічних теорій і методів, а також передбачає сприяння вирішенню на практиці 

конкретних проблем психологічними засобами. 

Більшість дослідників, які звертаються до проблематики економічної соціалізації  

(О.П. Вяткін, А.С. Євдокімова, О.С. Дейнека, А.Л. Журавльов, А.І. Кітов, П. Лунт, 

В.П. Позняков, В.А. Хащенко, Е. Фромм та ін.), визначають економічну соціалізацію як 

процес становлення економіко-психологічних характеристик  особистості, завдяки яким 

вона стає суб‘єктом економічної поведінки та діяльності. З цього визначення випливає, що 

детермінантами, які регулюють поведінку особистості в економічній сфері, є її 

особистісні  утворення  (якості, цінності, установки), які формуються  на основі 

закономірностей економічної соціалізації. В зв‘язку з цим  стає актуальним вивчення  

соціально-психологічних закономірностей економічної соціалізації як системи 

забезпечення психологічних практик цього процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.   Сьогодні привертає увагу активізація 

розвитку різних напрямів фундаментальних та прикладних психологічних розробок з 

питань економічної соціалізації: вивчаються методологічні засади становлення 

економічної соціалізації особистості (І. Андреєва, О. Бондарчук, О. Дейнека, 
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А. Журавльов, Л. Карамушка, А. Кітов, В. Ложкін, С.Максименко, В. Москаленко, 

В. Панок, В. Спасенніков, Ю. Швалб та ін.), питання формування економічної свідомості 

особистості (А. Кітов, А. Купрейченко, А. Журавльов,  В. Комаровська, В. Хащенко та 

ін.), зокрема, психології ставлення населення до економічних явищ (Н. Журавльова,  

І. Зубіашвілі, О. Карнишев, В. Позняков, В. Семенов та ін..), формування психологічних 

відношень до різних форм власності (С. Буряніна, Н. Дембицька, М. Кірюхіна, 

А. Купрейченко та ін.), стадійності й вікових закономірностей економічної соціалізації 

(Г. Авер’янова, А. Бояринцева, О. Козлова, Б. Стейсі, А. Страусс, Т. Тишка, А. Фенем, 

А. Фенько, О. Щедріна та ін..), чинників формування економічної культури особистості 

(О. Міщенко, В. Москаленко, І. Смирнов та ін.). Проблеми економічної соціалізації 

особистості досліджуються  науковцями лабораторії соціальної психології Інституту 

психології НАПН України   на базі розробленої ними концепції,  в основу якої покладено 

структурно-функціональну теоретичну модель суб’єкта економічної поведінки [6]. Згідно 

з цією концепцією, система відношень особистості до таких економічних цінностей  як 

власність, гроші, багатство, майно тощо, в яку включаються індивіди, репрезентується у 

свідомості різних соціальних категорій людей  у відповідності з їх віковими 

індивідуально-психологічними особливостями, в результаті чого утворюються різні 

матриці інтерсуб’єктного соціалізуючого психолого-економічного простору, що 

детермінує економіко-психологічні параметри особистості. 

Отже, дослідження соціально-психологічного забезпечення економічної 

соціалізації спирається на  значний науковий досвід вивчення феномену економічної 

соціалізації особистості, що дозволяє розробляти  на теоретико-методологічному і 

прикладному рівні систему практик забезпечення процесу економічної соціалізації 

учнівської та студентської молоді в умовах освітянського простору, що є актуальним як в 

соціальному, так і науковому аспекті. 

Мета статті:    визначити концептуальні засади основних структурних складових 

системи соціально-психологічного забезпечення економічної соціалізації на різних рівнях 

онтогенезу особистості. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження.  Поняття 

«забезпечення»  має такі відтінки його значень:  зробити щось цілком можливим, дійсним, 

реально здійсненим; надати достатньо засобів для здійснення чогось.  Існує чисельна 

література, в якій відображено дослідження наших співвітчизників з проблеми 

забезпечення професійної діяльності особистості (М. Корольчук, В. Крайнюк, 

П. Криворучко, В. Стасюк, В. Осьодло  та ін.). Відомим є дослідження  Н.І. Кривоконь  з 

соціально-психологічного забезпечення соціальної роботи. Як зазначає Н.І. Кривоконь,   «  

забезпечення – це процес , що має на меті надати певної якості, надійності здійсненню 

низки заходів, спрямованих на сприяння, поліпшення, вдосконалення тієї чи іншої 

діяльності; це створення умов, що покликані оптимізувати дії,  взаємодії, процеси, заходи 

тощо» [3, с.16] В існуючих дослідженнях  в основному йдеться про психологічне та 

соціально-психологічне забезпечення професійної діяльності. Проблема соціально-

психологічного забезпечення економічної соціалізації особистості в психологічній 

літературі не розглядалась. 

Соціально-психологічне забезпечення  економічної соціалізації особистості  ми 

розглядаємо як  створення та реалізацію умов та механізмів формування особистісних 

економіко-психологічних   характеристик людини,  завдяки яким вона  стає суб‘єктом 

економічної діяльності.  На нашу думку, проблема  забезпечення  економічної соціалізації  

може вирішуватись через  цілеспрямований вплив  на цей процес системи соціально-

психологічних практик як певних соціокультурних форм входження людини в Світ, 

особливості яких визначаються віковими стадіями соціалізації. 

Соціально-психологічне забезпечення  економічної соціалізації особистості 

включає: 
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1. Створення теоретичної концепції сутності, закономірностей,  психологічних  

механізмів здійснення  системи практик економічної соціалізації особистості;  

2. Розробку  на основі цієї концепції системи психологічно орієнтованих заходів 

впливу на особистість, спрямованих на формування економіко-психологічних 

характеристик суб‘єкта економічної діяльності. 

3. Перевірку цих заходів на їх ефективність  та  їх  впровадження.  

Аналіз особливостей забезпечення економічної соціалізації  особистості  через 

включення її в систему практик потребує визначення феномену «практики». Поняття 

«практики» не є новим. Воно вживається в різних філософських, соціологічних та 

соціально-психологічних теоріях (18-20 ст.) для пояснення  Світу людей. Існує 

чисельність шкіл та напрямків в соціогуманітарних науках, які використовували і 

використовують поняття практик для описання і пояснення світу індивідів і взаємодій між 

ними.  Проте сам термін «практика» розуміється по - різному.  В тому розумінні, в якому  

концепт «практики» набув широкого поширення наприкінці 80-х рр. ХХ ст., практики - це 

тип поведінки індивідів, що складається з деяких звичних речей, що є тканиною тієї 

реальності, в якій кожен формується, яке підтримує і в якому продовжує існувати.  

Практики - це тип поведінки індивідів, що складається з деяких, пов‘язаних один з одним 

елементів: форм тілесної активності, форм ментальної активності, «речей» та їх 

використання, знань, правил поведінки, колективних норми, які засвоюються особистістю 

щоденно і непомітно (як одягатися, їсти,  виявляти вдячність, зацікавленість тощо). Все, 

що засвоюється у дитячому віці, і надалі залишається   фоновими знаннями у формах 

розуміння, емоційних та мотиваційних станів. Вся ця тканина соціальної реальності 

складається із певних «блоків» - практик, особливості яких залежать від специфічного  

зв‘язку  елементів цієї реальності, і які   не можуть бути редукованими до жодного з цих 

простих елементів. Хоча йдеться про звичні речі (знання, тіло, дискурс тощо)  в практиках   

(«блоках») вони отримують інше трактування. Наприклад, сполучення тілесної і 

емоційної активності  породжує таку властивість практик як наочність, чуттєвість тощо. 

Практика не може бути зведеною ні до об‘єктивного  перетворення  соціального світу, ні 

до суб‘єктивного досвіду свідомості, а є дійсним здійсненням (об’єктивних і суб‘єктивних 

) соціальних структур. В практиці завжди є складові її моменти, тобто компоненти, які 

переходять  один в одного – чисельність елементів. В одній практиці можуть бути в 

наявності моменти інших, тих, що створені в інших умовах і т.ін. У практики може бути 

історія, що вказує на відношення зі соціальними структурами, які розуміються як її 

необхідні передумови.  Т.М. Титаренко дає таке визначення практикам: «Практика як 

сфера взаємопроникнення соціального та індивідуального є формою життя, традиційним 

способом поведінки, що виконує регулятивну функцію, синтезує досвід і наочне, 

актуальне  сприймання конкретної життєвої ситуації та сприяє самоідентифікуванню, 

конструюванню себе» [5, c.15 – 64].  

Можна виділити такі основні ознаки (властивості) практик:  

1. Колективність, надіндивідність  соціальності, яка є  сферою проникнення 

індивідуального і суспільного. 

2. Повторюваність певних дій, правил, образів, навичок. 

3. Фоновість, рутинність, повсякденність. 

4. Предметність як організація  певних зразків людської життєдіяльності  в 

конкретну структуру діяльності.  

5. Всезагальність (розповсюдженість) як  зв‘язок між індивідами  в просторовому і 

в часовому вимірах, що створюється завдяки значущим для них формам досвіду. 

6. Емоційна активність, що виявляється у  апелюванні  до конкретних зразків  як  

мотивів  певних форм життєдіяльності. 
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7.  Наочність та чуттєвість, яка є результатом сполучення тілесної та емоційної 

активності, що породжує  образність сприймання. 

8. Нормативність, конвенційність, що є результатом акумульованості  

загальнозначущих форм досвіду індивідів і регулює поведінку як особистості, так і 

спільноти. 

9. Свобода, яка виявляється в актах  добровільності прийняття   індивідами  набору 

правил і  ролей, які, повторюючись, утворюють цілісний стиль життя. 

Існують різні види практик. Різні практики відповідають різним соціальним 

просторам – праці, дозвіллю , споживанню, політиці, релігії, здоров’ю, освіті. Науковці 

досліджують також такі види практик як фонові та перетворювальні, співвідношення яких 

визначає динаміку  та особливості способів життєконструювання  (Т.М. Титаренко).  Види 

практик  тісно пов‘язані між собою і безперервно повторюються у повсякденних проявах 

людини. 

В аналізі економічної соціалізації в онтогенетичному аспекті нами  виділено різні 

рівні систем  культурно-економічних практик, особливості яких пов’язано з такими 

віковими особливостями особистості:  особливості  сприймання суб‘єктами економічного 

світу; обсяг  економічного  досвіду, який засвоюється індивідами;  широта стосунків з 

іншими індивідами - суб‘єктами економічної поведінки.  Кожній стадії економічної 

соціалізації індивіда притаманні специфічні закони, що характеризують внутрішню логіку 

формування системи соціалізуючих практик.  Розвиваючись, особистість постійно будує і 

перебудовує свій соціально-економічний простір, створюючи його через структурування 

зовнішньої економічної реальності відповідно до внутрішньої своєї структури.  

Економічну соціалізацію в онтогенезі забезпечують  наступні рівні систем  

культурно-економічних практик.  

Перший рівень – це система  формотворень людини , що забезпечує  економічну   

соціалізацію на  її первинній стадії.  

Другий рівень - це системи практик формотворень особистості, який відповідає 

особливостям підліткової стадії соціалізації 

Третій рівень  це система практик формотворень людини на етапі засвоєння 

досягнутих суспільством відносин розподілу праці, котра є головним фактором 

соціалізації на етапі оволодіння індивідом сферою професійної діяльності.   

Четвертий рівень -  це система соціалізуючих практик   зрілого віку, що забезпечує   

самореалізацію особистості. 

Розглянемо більш детально особливості системи практик життєздійснення людини 

на кожному з цих етапів. 

Особливості системи практик на рівні первинної стадії економічної соціалізації 

зумовлено  наступними віковими особливостями дітей: 

 - оточуючий світ  сприймається і засвоюється дитиною головним чином у наочно-

образній формі; 

 - соціально-економічний  простір визначається: по-перше,  міжособистісною  

взаємодію «індивід-індивід»;  по-друге, конкретно-особистісним спілкуванням  на рівні «я 

– ти» ( з матір’ю, рідними в сім’ї, близькими родичами, вихователями). 

Провідним  видом діяльності в період первинної економічної соціалізації є гра  як   

засіб, що забезпечує перетворення загальних форм діяльності і спілкування в 

індивідуальні властивості особистості. Існують чисельні дослідження гри як людської 

діяльності.  Ми розглядаємо гру як практику життєздійснення (О.М. Кочубейник) та 

припускаємо, що гра як вид практики включається  в систему   забезпечення ефективності 

процесу економічної соціалізації   не тільки на дитячій  віковій стадії, на якій вона є 

системотворчою складовою,  але й на всіх інших вікових стадіях. Це потребує особливої 

уваги до розробки системи ігрових  практик життєздійснення на всіх вікових етапах та 
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більш активного їх використання з метою забезпечення економічної соціалізації всіх 

верств населення. 

Повертаючись до особливостей здійснення економічної соціалізації первинного 

рівня, слід  зазначити, що, метою процесу , який забезпечує первинне «входження» 

дитини у світ економічної реальності, є формування фонових культурно-економічних 

практик.  Поняття «фонові практики»  виникло завдяки дослідженням  Л.Вітгенштейна і є 

поширеним у соціогуманітарних науках. Фонові – це такі практики, в яких акумулюються 

знання, уявлення, емоційна активність, правила поведінки, колективні норми, які 

засвоюючись щоденно і непомітно, стають тканиною тієї реальності, яка продовжує 

існувати і на  основі якої продовжується подальший розвиток людини. Це практики, що їх 

приймають як даність на основі здорового глузду.  Вони існують як фон,  на якому 

відбуваються події.  Через свою простоту і повсякденність цей фон є  прихованим. 

Повсякденність, яка існує на основі здорового глузду,  діє автоматично. В цьому 

виявляється велика дієва сила фонових практик, що зумовлює  їх важливість як 

детермінанта економічної соціалізації особистості. 

Отже, на первинній стадії економічної соціалізації формуються фонові економічні 

практики, які здійснюються  як діяльність в просторі  взаємодії дітей один з одним,  з 

батьками в сім‘ї,  у взаємодії з вихователями  навчальних закладів, з іншими людьми. Від 

цього фону залежить подальший процес економічної соціалізації, зокрема й те, як швидко 

і в якому напрямку буде здійснюватись трансформація фонових практик у 

перетворювальні. Провідним  засобом створення системи фонових економічних практик є 

гра, що було підтверджено експериментально  С.В. Ферою на прикладі  формування 

складових економічної соціалізації у старших дошкільників завдяки застосуванню  

соціально-психологічних ігор економічного змісту [2, c.136 – 144].    

Другий рівень - це система практик формотворення  особистості, який відповідає 

особливостям підліткової стадії економічної соціалізації.  Домінування в ендопсихічній 

системі підлітка потреби „в дорослості” не може не позначитись на системі його практик 

життєздійснення. Нами було виявлено суттєві відмінності між підлітками і молодшими 

школярами у такому елементі життєздійснення як економічні репрезентації. Це знайшло 

виявлення, за нашими дослідженнями,  у ставленні до економічних цінностей та розумінні 

їх функцій. Якщо, наприклад, для дитини визначальним у розумінні грошей є їх 

споживацька функція, а простором економічної поведінки – місце купівлі-продажу 

(магазин), то підліток розуміє функцію грошей по-іншому, вбачаючи в них, перш за все, 

забезпечення матеріального добробуту. Ці зміни  економічних репрезентацій    

позначаються на зміні підлітками місця в економічній реальності, переході їх в простір 

виробничої діяльності.  Новий простір економічної поведінки підлітків, який 

відображається, перш за все, у поведінковому компоненті системи економічних 

репрезентацій, відповідає основній потребі цього вікового етапу розвитку особистості – 

потребі у дорослості. Зміна основних потреб людини на рівні підліткового  віку  не може 

не позначитись на її системі практик життєздійснення. На цьому рівні відбувається 

переорієнтація людини на нові види та форми зв’язку зі світом. Носіями нових форм 

практики  стають групи однолітків. Ці форми, з одного боку, мають ознаки конкретно-

особистісного, яке існує в безпосередньо контактуючих членах групи, з іншого – 

узагальнено-соціальні властивості (групові норми і цінності).  Це рівень, на якому система 

соціально - культурних формотворень ( практик життєздійснення) людини існує як 

групове «ми». В зв’язку з цим важливим є дослідження особливостей підліткових груп як 

певних  соціокультурних практик життєздійснення. Особливістю цих форм  практик  є те, 

що вони є перехідною і проміжною формою між конкретно-індивідуальним первинної 

соціалізації й узагальнено-соціальним соцієтального рівня дорослої людини. Перехідний 

характер цієї  системи практик життєздійснення  людини відповідає перехідному 

характерові індивідуально-психологічних властивостей підлітків [ 4, c.206 – 207]. 
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Третій рівень  це система практик життєздійснення  людини на етапі засвоєння 

досягнутих суспільством відносин розподілу праці. Розподіл праці, являючи собою 

конкретно-історичні форми виробництва, у той же час виступає як система форм, що 

«творять  людину», формують її особистість завдяки включенню її у діяльність в рамках 

цих форм. Ці конкретно-історичні форми, які є засобом передачі з покоління у покоління 

нагромадженого досвіду, знань, приписують індивідам певний спосіб  діяльності. У цьому 

плані розподіл праці є фактором  соціалізації індивіда. На основі розподілу праці 

виникають професії, котрі приписують індивідам виконання певних функцій, форми 

спілкування, здійснюють вплив на їх особистісні властивості. У структурі діяльностей 

індивіда роль професійної діяльності є настільки великою, що вона головним чином і 

визначає  процес соціалізації  людини протягом всього її життя. Слід зауважити, що 

здійснення економічної соціалізації особистості в умовах різного фахового спрямування, 

має особливості,  зумовлені особливостями професіоналізації.  В цьому  зв‘язку стає 

актуальним дослідження особливостей системи практик життєздійснення не тільки  в 

залежності від вікових особливостей, але й від напрямку професіоналізації. 

Четвертий  рівень – це рівень,  на якому  суб‘єктами економічної соціалізації   є у 

більшості індивіди зрілого віку. Цей рівень пов‘язано з особливостями репрезентації 

індивідами економічних цінностей суспільства  у відповідності з потребою людини у 

самореалізації, що   вимагає іншої системи практик забезпечення економічної соціалізації 

особистості, зокрема, -  таких  культурно-економічних практик, які втілюють в собі 

інноваційні форми економічного буття  людини. Як відомо, в сучасних економічних 

умовах інноваційність як перетворення економічної реальності пов‘язується з інститутом 

підприємництва і вимагає від суб‘єкта економічної діяльності   формування таких 

соціально-психологічних характеристик як самостійність, відповідальність, 

наполегливість, ассертивність тощо,  які виявляються у феномені підприємливості як 

високого  рівня суб’єктності, на якому особистість проявляє себе як новатор, реалізуючи 

свою творчу сутність. В зв’язку з питанням забезпечення економічної соціалізації на цій 

віковій стадії стає актуальним дослідження інституту підприємництва як агента 

економічної соціалізації  а також  як  системи економічних практик забезпечення цього 

процесу.                                          
Висновки.  Проаналізовані  особливості  системи практик життєздійснення 

особистості в залежності від її вікових стадій   можуть  стати   концептуальними засадами 

теоретичної моделі структурних  складових соціально-психологічного забезпечення 

економічної соціалізації на різних рівнях онтогенезу особистості. На цьому не 

вичерпується аналіз основних концептів  теоретико-методологічних засад теорії  

соціально-психологічного забезпечення економічної соціалізації особистості.  

Перспективи подальших досліджень. Важливим є в подальшому аналіз  

особливостей системи соціально-економічних практик економічної соціалізації  

особистості в зв‘язку з належністю особистості до різних  соціальних категорій і груп 

(професійних, регіональних, гендерних), а також сфер діяльності (освітянської, духовної, 

виробничої, соціальної тощо) як умов забезпечення ефективності  цього процесу. 
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Москаленко В.В. Социально-психологическое обеспечение экономической  

социализации личности. В статье анализируются особенности  уровней системы практик 

обеспечения экономической социализации личности в онтогенетическом аспекте. Показано, что 

каждой возрастной стадии социализации индивида присущи специфические законы, которые 

характеризуют внутреннюю логику формирования системы социализирующих практик. Выделены 

различные урони систем практики обеспечения економической социализации личности, 

проанализирваны их особенности.  Определено, что выделенные в анализе  особенности уровней 

системы практик обеспечения экономической социализации личности являются основными 

концептами праксеологической теории экономической социализации личности. Важным в рамках 

данной теории является также анализ особенностей системы социально-экономических практик 

экономической социализации личности  в связи с принадлежностью личности к различным 

социальным категориям и группам (профессиональным, региональным, гендерным и др.), а также 

сферам деятельности (образовательной, духовной, производственной, социальной и др.) как 

условий обеспечения эффективности этого процесса. 

Ключевые слова: экономическая социализация, социально-психологическое обеспечение, 

система практик жизнеосуществления, онтогенез, система практик первичной социализации, 

социально-психологическая игра, фоновые практики, преобразующие практики.  

 

Moskalenko V.V.  Social and psychological support for economic socialization of the 

individual. The article analyzes the features of the levels of the economic socialization practices system 

from the ontogenetic perspective. The author discusses four levels of the individual's age-related cultural 

and economic practices systems. The first level is the individual's formations system that provides his/her 

economic socialization at its initial stage. The second level is the system of the individual's formation 

practices that match the characteristics of adolescent socialization stage. The third level is the system of 

the individual's formation practices at the stage of mastering the public relations of labor division which 

is the main socialization factor at the stage of the individual's mastering the sphere of professional 

activities. The fourth level is the system of adulthood socializing practices which provides personal self-

realization. Each stage of the individual's economic socialization is characterized by internal logic of the 

socializing practices system formation. As the individual develops he/she builds and remodels their socio-

economic space, creating it through structuring external economic reality according to their internal 

structure. These features of the economic socialization practices system are key concepts of the 

praxeological theory of economic socialization. Important for this theory is the analysis of the 

characteristics of the system of economic socialization socio-economic practices in relation with the 

individual's belonging to different social categories and groups (professional, regional, gender) and 

activities (educational, cultural, industrial, social, etc.) as conditions for this process effectiveness.  

Keywords: economic socialization, social and psychological support, life-realization practices 

system, ontogenesis, primary socialization practices system, socio-psychological game, background 

practices, transformative practice. 

 

 

Відомості про автора 

Москаленко Валентина Володимирівна, доктор філософських наук, професор, головний 

науковий співробітник Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна. 

Moskalenko, Valentina Vladimirovna, Dr., Prof., chief researcher, G.S.Kostyuk Institute of 

Psychology of the NAPS of Ukraine, Kiev, Ukraine. 

E-mail:  moskavv@ ukr.net 

 

  



 105 

УДК 159.922.7 

 

Пророк Н.В., Кондратенко Л.О. 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З 

ДІТЬМИ, ПОСТРАЖДАЛИМИ ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ 

 
Пророк Н.В., Кондратенко Л.О. Психологічні особливості роботи вчителя початкової 

школи з дітьми, постраждалими внаслідок бойових дій. В статті представлені результати 

вивчення особливостей роботи вчителів початкових класів з дітьми, постраждалими внаслідок 

бойових дій на Сході України та анексії Криму. На основі проведеного тестування вчителів за 

Місісіпською  шкалою висловлено припущення, що складності, які зараз виникають в процесі 

навчання дітей, які пережили (або переживають) травмівний стрес викликані не тільки 

особливостями учнів з ПТСР, але й тим, що у більшості вчителів можна фіксувати розлади 

адаптації, які поєднують ознаки наслідків комулятивного, вторинного і травмівного стресів. 

 Ключові слова: посттравматичні стресові розлади, розлади адаптації, гібридна війна, 

комулятивний стрес, вторинний стрес, травмівний стрес, Місісіпська шкала. 

 
 Постановка проблеми. В останні роки педагоги України зіткнулись з ситуацією, 
коли у початковій школі буквально  протягом кількох місяців з'явилось багато дітей, які 
пережили важкий травмівний стрес. Це і діти із сімей вимушених переселенців із Криму 
та Донбасу і діти учасників АТО, волонтерів, медиків, журналістів. У цих умовах украй 
важливо вчасно  забезпечити травмованих дітей адекватною психолого-педагогічною 
допомогою. Однак, як це не прикро визнавати, система шкільної освіти, в цілому, а 
педагоги, психологи, соціальні педагоги та класні керівники, зокрема, виявилися не готові 
до кваліфікованої підтримки і допомоги дітям з ПТСР. Тому вивчення проблеми, аналіз 
можливостей та обмежень у здійсненні допомоги постраждалим учням  має велике 
соціальне значення, оскільки дає можливість розробити ефективні  методики роботи 
педагогів з цією категорією дітей, що сприятиме швидшому подоланню наслідків 
психологічної  травми та збереженню психічного здоров'я. 
 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз публікацій, що з'явилися 
останнім часом з проблем допомоги людям з психологічною травмою, виразно свідчить, 
що питанням роботи педагогів з такою категорією дітей у вітчизняному науковому 
просторі приділяється занадто мало уваги. В основному розробляються рекомендації  для 
психологів та волонтерів, які або здійснюють мобільну допомогу в зоні збройного 
конфлікту (психологи, соціальні працівники, волонтери) [6; 9; 10; 12; 13], або працюють з 
віддаленими наслідками травми та ПТСР (психологи та частково соціальні працівники) [2; 
3; 4; 9; 10; 11; 12; 13]. Звичайно, такі видання є надзвичайно корисними, але вони не 
можуть безпосередньо використовуватись вчителями, оскільки в них, зазвичай, не 
розглядаються ті проблеми, які виникають у безпосередній класній роботі. Навіть якщо в 
посібнику (методичних рекомендаціях) з допомоги постраждалим і є розділи, присвячені 
перебуванню дитини з психологічною травмою в школі, то такі матеріали містять 
переважно просвітницький (що теж дуже важливо), а не практичний характер. Слід 
відмітити, що і в російському сегменті Інтернету публікацій, присвячених роботі 
педагогів з психологічно травмованими дітьми, теж вкрай мало і так само  як і  у 
вітчизняних дослідженнях у них більше розглядається сама проблема, а у меншій мірі 
даються конкретні рекомендації для вчителів.[1; 2; 7; 8]. Натомість в Інтернеті розміщена 
величезна кількість англомовних порадників для вчителів, вихователів та опікунів по 
роботі з психологічною травмою[14-19; 21- 23]. У цих виданнях розглядаються різні види 
психологічних травм, описуються особливості  реакції  на травму дітей починаючи від 
немовлят і закінчуючи юнаками; даються конкретні поради, описуються та аналізуються 
приклади із життя.  
 Мета статті -  розглянути  психологічні особливості роботи вчителя початкової 
школи з дітьми, постраждалими внаслідок бойових дій на сході України та окупації 
Криму. 
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 Виклад основного матеріалу і результатів дослідження.  Уже майже два роки 
Україна живе в ситуації постійної напруги, бойові дії на сході, переселення (по суті 
біженство) майже двох мільйонів людей, економічні негаразди травмують психіку, 
викликаючи розвиток різних посттравматичних розладів. Проведені у  2015-2016 роках  у 
лабораторії психодіагностики та науково-психологічної інформації Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України опитування (Місісіпська шкала для оцінки 
посттравматичних реакцій) та діагностичні бесіди з вчителями початкових класів та 
вихователями дошкільних навчальних закладів засвідчили певне явище,  яке зовні подібне 
до кумулятивного стресу, але  має певні засадничі відмінності. Кумулятивний стрес, як 
відомо, може виникнути у людини тоді,  коли вона довго перебуває в складних але не 
загрожуючих життю умовах. Йому притаманні апатія, депресія, емоційне вигорання, 
постійна тривога [20]. Чим об'єктивно гірша ситуація, тим рівень кумулятивного стресу 
вищий. Однак результати тестування проведеного у Києві 11.01.2016 р. (відразу по 
закінченню новорічних та різдвяних свят!!!)  показали дуже високий рівень  демонстрації 
ознак супутніх не комулятивному, а травматичному стресу, який виникає у випадку 
безпосередньої (або уявної) небезпеки  життю людини, таких як надпильність, проблеми 
зі сном, агресивність, неконтрольовані спалахи гніву, порушення пам'яті та концентрації 
уваги. До того ж всі ці прояви були добре виражені. Підсумковий коефіцієнт за 
Місісіпською шкалою рівнявся 89,7 балів. За даними ж Московського інституту 
психотерапії та клінічної психології результати в діапазоні 86 ±  25 балів свідчать про 
наявність психічних проблем, 112 балів і вище про можливість ПТСР, 60 балів і менше 
зустрічаються у відповідях добре адаптованих особистостей. Із 73 вчителів, які 
відповідали на запитання опитувальника, п'ятеро (6,8%) набрали більше 112 балів і лише 2 
(2,7%) менше 60. Навіть якщо до цього числа додати всіх, хто розмістився в інтервалі від 
60 до 69 балів, а таких всього п'ять (6,8%), то разом вони становитимуть 9,5% від числа 
всіх опитаних  учителів. Можна висловити припущення, що переважна більшість 
київських вчителів (адже в дослідженні приймали участь педагоги усіх районів м. Києва)  
страждають від так званих розладів адаптації (РА), які є емоційно-афективними 
порушеннями, які як і ПТСР є результатом психотравмуючого впливу стресогенних 
чинників. 
 Звичайно наші результати мають поки що лише орієнтовний характер і потребують 
подальшого вивчення та уточнення, але тенденція до зростання рівня внутрішньої напруги 
засвідчується і самооцінками вчителів і думками психологів та керівників шкіл. Подібне 
явище суперечить загальноприйнятим поглядом на особливості дії кумулятивного стресу, 
оскільки в Києві немає прямих бойових дій. Однак і кияни і жителі всієї України живуть в 
ситуації гібридної війни, бачить жахіття цієї війни і весь час бояться, що гібридна війна 
прийде до їх домівок. Цей страх потроху підточує нервову систему викликаючи 
симптоми, як комулятивного так і травмівного  стресу. Педагоги відмічають, що у них 
зросла агресивність, з'явились почуття негативізму, бажання знайти винного яке 
супроводжується  підвищеною дратівливою реакцією на порушення з боку дітей (Я один 
раз звернула увагу на завдання, другий, а вона ніби й чує, головою киває, а нічого не 
робить і кудись у вікно дивиться. В мені щось таке піднялось, що я її ледве не вдарила, 
хоча знаю, що вона переживає, бо батька мобілізують в АТО) Помічене явище, звичайно, 
потребує глибшого вивчення, однак можна сказати, що гібридна війна породжує 
гібридний стрес, який поєднує ознаки кумулятивного стресу, травмівного стресу та 
вторинного стресу. «Вторинний стрес» – це стрес, так би мовити "присвоєний" через 
спілкування з постраждалими внаслідок дійсного травмівного стресу. Його прояви  дещо 
подібні до проявів «вигорання» і характеризуються: хронічною втомою; почуттями 
безнадії, відчаю, безвиході, нудьги; апатією, депресією; небажанням спілкуватися з 
постраждалими особистостями; гнівом, цинізмом, песимістичним баченням ситуації, 
безпричинною тугою; антипатією до себе та інших; почуттям вини і беззахисності; 
підвищеною дратівливістю, емоційною нестабільністю. 
 Внаслідок поєднання дії різного типу стресів, вчителям об'єктивно важко будувати 
правильні стосунки з дітьми у яких в більшій чи меншій мірі проявляються ознаки 
посттравматичного стресового розладу. Нажаль кількість таких дітей в школах маю 
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тенденцію до зростання. Звичайно, діти з психологічною травмою, і раніше зустрічались в 
школах (аварії, сімейне насилля, смерть близької людини. Хоча і тоді вчителі не зовсім 
розуміли, що таке психологічна травма, однак зараз таких дітей зустрічається в рази 
більше. Якщо напочатку це були діти – переселенці, то тепер, найбільш травмовану 
категорію складають діти учасників АТО (солдатів, медсестр, волонтерів, журналістів) – 
воюючих, загиблих, поранених, так і тих, хто повернувся з війни зовсім іншою людиною 
ніж ішов на неї. Діти приходять до школи із специфічними проявами травми, при чому ці  
прояви різні у різних вікових групах. Учителі не знають особливостей травматичного 
стресу у дітей і сприймають ці прояви як особистісні характеристики дитини, починаючи 
застосовувати до неї відповідні виховні впливи, що лише погіршує ситуацію. 
 Не маючи базових знань про сутність ПТСР, не знаючи головних  ознак таких 
розладів, вчителі можуть не правильно розуміти  поведінку дитини, аналізувати ті чи інші 
факти з  позиції мирного часу. Проведене в лабораторії психодіагностики та науково-
психологічної інформації Інституту психології імені Г.С.Костюка опитування учителів 
експериментальних шкіл показало, що педагоги можуть назвати лише окремі 
найочевидніші ознаки постравматичних розладів, не розуміючи комплексності  та 
багатоаспектності цього явища.  

Стрес у дітей різного віку проявляється по-різному, зокрема ПТСР виникає як 
відтермінована і /або затяжна реакція на стресову подію або ситуацію (короткочасну або 
тривалу) виключно загрозливого або катастрофічного характеру, яка може викликати 
стрес у будь-якої людини, а тим більше у дитини. Проте симптоми в дитини 
спостерігаються довше, ніж у дорослого. У важких випадках вони можуть тривати 
протягом декількох місяців. 

Дітям, які пережили психологічну травму, досить важко зрозуміти, що з ними 
сталося. Це пов’язано, насамперед, з їхніми віковими особливостями: їм не вистачає 
соціальної, фізіологічної та психологічної зрілості. Дитина не в змозі повністю усвідомити 
зміст того, що відбувається – вона просто запам’ятовує ситуацію, свої переживання в цю 
мить. Її сприйняття дійсності стає хаотичним, безладним, починає відзначатися 
плутаниною, втрачається «структура світу» в якому дитина живе.  

На емоційному рівні ПТСР у дітей проявляється: 
1. У появі страхів, які є першою реакцією на пережитий стрес. Ці страхи  

спричинені потребою уникнути повторного переживання загрозливої події. Наприклад: 
дитині  страшно виходити з дому, або перебувати в замкнутому просторі. 

2. У появі специфічних фобій. Наприклад, дитина панічно боїться розлучатися з 
близькими, боїться засинати на самоті, в темряві. 

3. У появі відчуття провини за те, що трапилося. Оскільки маленькі діти 
егоцентристи, вони вважають, що «все погане сталося через мене, бо я був поганим» і 
думають, що хвилювання і страхи батьків викликані їх поведінкою. 

На когнітивному рівні ПТСР у дітей проявляється: 
1. У погіршенні концентрації уваги: діти стають неуважними. 
2. У порушенні пам’яті: діти стають забудькуватими, їм важко згадувати минуле, 

особливо інформацію травмівного чи стресового характеру. 
3. У втраті  уже сформованих когнітивних навичок. 
4. У порушеннях сприйняття  навколишнього середовища. Воно стає хаотичним, 

уривчастим, вирізняється плутаниною.  
5. У появі  думок  про смерть. 
На поведінковому рівні ПТСР у дітей проявляється: 
1. У різких змінах поведінки. Наприклад: діти не хочуть розлучатися з батьками 

навіть ненадовго, можуть у прямому сенсі слова чіплятися за батьків і потребують 
постійної їхньої присутності, фізичного контакту. 

2. У регресі в поведінці. Наприклад: діти можуть повертатися до поведінки, 
властивої молодшому віку – мочаться в ліжко, втрачають навички охайності, смокчуть 
пальці або взагалі поводяться як зовсім маленькі діти. 

3. У посиленні агресивності, гнівливості, упертості. Поведінка травмованих дітей 
часто характеризується ворожістю та конфліктністю  стосовно інших. 
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Всі ці прояви значно ускладнюють взаємини учитель-учень, особливо тоді, коли і 
сам учитель є травмованою особистістю. Тому надзвичайно важливо, щоб учителі 
розуміли хоча б основні принципи роботи з постраждалими дітьми. Зокрема: 

 Учитель має забезпечити школяреві комфортні умови перебування в класі. Слід 
вивчити ознаки постравматичного стресового розладу і з розумінням ставитись до 
«особливостей» поведінки постраждалої дитини як під час уроків, так і в позаурочний 
час. 

 Необхідно підтримувати  постійний зв'язок з батьками (опікунами) постраждалої 
дитини і при цьому пам'ятати, що вони теж у більшості випадків є постраждалими, а 
тому чекають від вчителя підтримки і порад, а не вимоги «щось зробити з дитиною». 

 Варто зберігати узвичаєний порядок життя класу. Чим більше рутинності, 
відповідності правилам розпорядку, дотримання сталих процедур, міні-традицій класу 
буде в роботі учителя, тим для постраждалої дитини ситуація буде спокійнішою. 
Перенесена травма зруйнувала «упорядкованість буття», а тому будь-яка жорстка 
організація життєдіяльності підвищує відчуття спокою і впевності, що  «світо порядок» 
більше не порушиться і життя продовжується. 

 Оскільки травмівні події призводять до втрати контролю, хаосу, тому можливість 
вибору або контролювання (за умови, що це можливо) дадуть школяреві змогу 
почуватися в безпеці. Слід максимально надавати дитині можливість вибирати серед 
запропонованих варіантів: «Ти будеш відповідати з місця чи біля мого столу? Підеш 
писати задачу на дошці чи будеш диктувати її розв'язання, а я сама записуватиму твою 
відповідь на дошці?». Постраждалий школяр навчиться швидше і легше організовувати 
своє середовище і робити правильний вибір, якщо спочатку буде практикуватись у 
виборі, при якому нічого не втрачає. Наприклад: «Ти зробиш це зараз або через дві 
хвилини; малюватимеш олівцями, чи фломастерами; витиратимеш пил чи митимеш 
дошку?». 

 Необхідно забезпечити дитині підвищений рівень підтримки, допомоги. 
Постраждалі діти часом не здатні в одному темпі з класом сприймати навчальний 
матеріал, тому потребують максимальної індивідуалізації навчання. 

 Слід намагатися  максимально уникати всього, що може нагадати молодшому 
школяреві травматичні події.  

 Травмована дитина може провокувати і вчителя і однокласників на відкриту 
агресію щодо неї. Така поведінка свідчить, що дитина не може справитись з 
переживаннями і намагається через повторну травматизацію применшити біль від 
основної травми. У такому випадку краще відвести дитину до окремого кабінету і 
спробувати  спокійно розпитати про те, що її тривожить. Найкраще, коли це зробить 
психолог, бо вчитель початкової школи не може надовго покинути клас, водночас прихід 
психолога не повинен сприйматися школярем як  певний вид покарання.. 

 А головне – учителі повинні усвідомлювати, що поведінкові  та навчальні 
проблеми у постраждалих дітей є тимчасовим явищем і пам'ятати, що навіть 
найжахливіша поведінка провокується страхом пов'язаним з травмою. 

Висновки. Проведене дослідження показало, що ситуація, яка виникла в Україні 
внаслідок гібридної війни, породжує появу «гібридного» стресу особливості дії якого слід 
глибоко вивчати. Вчителі, які безпосередньо взаємодіють з постраждалими внаслідок 
бойових дій дітьми та їх батьками належать до групи ризику. Така ситуація ускладнює 
взаємодію в ситемі учитель-учень, оскільки обидві сторони є в тій чи іншій мірі 
травмованими. 

Перспективи подальших досліджень.  Подальшого вивчення вимагає ситуація, 
яка складається в різних частинах України, особливо в регіоні, який  безпосередньо межує 
із зоною де ведуться бойові дії, а також у місті Слов’янську, який пережив окупацію. 
Водночас потрібно працювати над створенням комплексної системи підвищення знань 
вчителів з проблем роботи з дітьми з посттравматичними  стресовими розладами. 
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Пророк Н.В., Кондратенко Л.А. Психологические особенности работы учителя 

начальной школы с детьми, пострадавшими в результате боевых действий. В статье 

представленны результаты изучения особенностей работы учителей начальных классов с детьми, 

пострадавшими в результате боевых действий на Востоке Украины и аннексии Крыма. На основе 

проведенного тестирования учителей  с помощью Мисисипской  шкалы высказано 

предположение, что сложности,  возникающие в процессе учебы детей,  переживших (или 

переживающих) травматический стресс, вызываются не только особенностями учеников с ПТСР, 

но и тем, что у большинства учителей можно фиксировать расстройства адаптации, которые 

совмещают признаки последствий комулятивного, вторичного и травматического стрессов. 

 Ключевые слова: посттравматические стрессовые расстройства, расстройства адаптации, 

гибридная война, комулятивний стресс, вторичный стресс, травматический стресс, Миссисипская 

шкала. 

 

Prorok N.V., Kondratenko L.O. Psychological features of an elementary school teacher 

work with children - victims of hostilities. In the article  presented results of study  features of an 

elementary school teacher work with children - victims of hostilities on tht East of  the Ukraine and 

annexation of the Crimea. It was shown that the levels of the teachers  knowledge about  the features of 

psychological trauma are  not enough, and that is why they often does not understand the behavior of  the 

students which outlived heavy traumatic stress. Applying the traditional methods of pedagogical 

influence they quite often arrive at a negative result and deepen  hard feelings of  the injured child.  On 

the basis of the conducted testing of teachers is expressed supposition, that to complication, which 

presently arise up in the process of children  which outlived (or experience) traumatic stress schooling, 

caused not only  by  the features of students  with PTSR but also that his  teachers  have some 

psychological problems too. This teachers problems combine the signs of cumulative, secondary 

traumatic and traumatic stresses. So   final mid-coefficient of testing participants  by Mississippi Scale for 

civilians equals 89.1 points. From data of the Moscow institute of psychotherapy and clinical psychology 

results are in a range 86 ±  25 points testify, that a person is bad cope with stress which he/she  

experiences. Therefore it possible to express supposition, that  big part of the Kievan teachers ( because in 

fact the teachers of all Kyiv districts took part in research)  suffer from the so-called adaptation 

(adjustment) disorders (AD), which are an emotionally- affected mental disorders,  that as well as PTSR 

is the result of  the traumatic impact of  the stress factors. 

Keywords: post-traumatic stress disorders, disorders of adaptation, hybrid warfare, cumulative 

stress, secondary stress, traumatic stress Mississippi Scale for civilians. 
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УДК  159.922.7  

  

Слободяник Н.В. 
 

ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ МОЛОДІ У НОВИХ ВИМІРАХ 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

 
Слободяник Н.В. Особистісний розвиток сучасної молоді у нових вимірах освітнього 

простору. У статті обґрунтовується потенціал вітчизняного освітнього середовища та 
визначаються шляхи його сутнісної реалізації для забезпечення особистісного розвитку учнівської 
та студентської молоді. Визначено, що проблема усвідомлення нових вимірів сенсу означає 
переорієнтування освітньої діяльності на творення людини як особистості, а розвиток 
психологічних ресурсів молоді та збільшення психологічних «вкладів» в освітній простір мають 
не меншу значущість, ніж економічні вклади. Розкрито сутність особистісного розвитку та ролі у 
ньому самоактуалізації. Також осмислюється існуюча практика «формування особистості учня» та 
запропоновано її нове смислове наповнення з вектором особистісної орієнтації. Запропоновані 
напрями удосконалення функціонування освітнього простору сучасних навчальних закладів. 

Ключові слова: освіта, освітній простір, особистісний розвиток, суб’єкт учіння, 
самоактуалізація. 

 
Постановка проблеми. Радикальні зміни, які відбуваються як у соціальному 

просторі, так і в просторі освіти, призвели до неузгодженості між цілями і вимогами, що 
висуваються до учнівської та студентської молоді України. Перед сучасними освітніми 
закладами стоять не прості завдання щодо підготовки особистості, яка вміє орієнтуватися 
у соціальній сфері, що стрімко змінюється. Проте школи та вищі навчальні заклади 
продовжують випускати молодь, яка психологічно не завжди готова включатися до 
сучасного життя та активно брати участь у ній, зокрема конкурувати на ринку праці. 
Сьогодні із сумом доводиться констатувати, що якість вітчизняного освітнього простору 
далеко не завжди відповідає сучасним вимогам. Втім, розвиток психологічних ресурсів 
молоді та збільшення психологічних «вкладів» в освітній простір мають не меншу 
значущість, ніж економічні вклади. Тому, однією з найважливіших практичних завдань 
освітніх установ є створення розвивального та підтримуючого ресурсу особистісного 
потенціалу учнів, які охоплені вітчизняним освітнім простором. 

Побудова освітнього середовища як багатомірного простору, адекватного завданню 
формування соціально зрілої особистості неможлива без вивчення того, як здійснюється 
становлення соціально зрілої особистості. Власне це вимагає відповідного теоретико-
методологічного осмислення існуючої практики «формування особистості учня» і, 
звичайно, створення новітніх педагогічних технологій для оновлення вітчизняного 
освітнього простору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження вікових й індивідуальних 
особливостей розвитку сучасної молоді переконливо доводять, що цілісне гармонійне 
зростання їх як особистостей може розгортатися лише у відповідному освітньому 
просторі, через який реалізуються найактуальніші проблеми розвитку особистості. Нині 
науковцями  проаналізовано  різні  аспекти  освітнього  простору: філософсько-
культурологічний  (В.А. Конев, Р.Б. Квеско, Г.М. Шевелева); як педагогічне явище 
(В.І. Гінеціанський, Е.В. Мещерякова, Т.Й. Франчук); як простір особистісного розвитку 
(Г.О. Балл, Є.В. Бондаревська, В.В. Серіков, М.Л. Смульсон, І.Д. Фрумін, Б.Д. Эльконін); 
як проектування освітнього простору (О.С. Газман, М.В. Кларін, В.Я. Левін, В.А. Ясвін). 

У дослідженнях проблем освітнього простору можна виділити декілька тенденцій:  
аналіз психолого-педагогічних явищ у межах єдиного освітнього простору; вивчення 
окремих підпросторів: особистісного, дидактичного, виховного; аналіз окремих 
аспектів освітнього простору (полікультурний освітній простір, культурно-освітній 
простір, освітній простір як специфічна комунікативна система). У контексті специфіки 
підлітково-юнацького віку як важливої стадії розвитку особистості в умовах освітнього 
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простору розглядали К. Абульханова-Славська, Б.Г. Ананьєв, Г.О. Балл, 
М.Й. Боришевський, І.С. Кон, С.Д. Максименко, М.Л. Смульсон та ін. Соціально-
історична сконструйованість отроцтва як вікового періоду, його залежність від освітнього 
простору актуалізує проблему особистісного розвитку сучасної молоді й потребує нових 
ґрунтовних теоретико-методологічних та емпіричних досліджень. 

Мета статті – теоретичне обґрунтування шляхів реалізації потенціалу освітнього 
середовища у контексті особистісного розвитку сучасної молоді. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Результати 
теоретичного дослідження даної проблематики традиційно стверджують, що виключне 
місце у розвитку людини як особистості належить освіті, – спеціально організованій 
суспільством системі умов і закладів, де вона розвивається і розгортає різноманітну 
діяльність певного рівня. Зважаючи на функції, які здійснює освіта (як загальна, так і 
професійна) у житті суспільства і особи, лише вона виступає тією пріоритетною сферою, в 
якій особистість сучасного суспільства знань може розгортати свою продуктивну 
діяльність. 

Освітній простір як категорія педагогічної психології, що відображає особливості 
структурування інтелектуального життя, характеризує суспільство з боку синтезу 
людської діяльності щодо створення нового культурного, духовного, наукового буття, або 
ноосфери, що приводить до нової соціальної, економічної та політичної конфігурації 
суспільства. Саме тому через освітній простір реалізуються найбільш актуальні проблеми 
і запити сучасної цивілізації, серед яких чільне місце належить проблемі розвитку 
особистості. 

Слід зазначити, що проблема особистості та її розвитку у сучасному освітньому 
просторі – це проблема усвідомлення нових вимірів сенсу, які невблаганно та закономірно 
входять у наше життя. Якщо перешкоджати цьому входженню, або стримувати його, воно 
все одно відбудеться, але суспільство зазнаватиме кризи адекватного самоусвідомлення, 
втрати власної ідентичності у вирі настання нових, невідомих подій. Проте, врахування 
останніх, тобто нового смислового наповнення в освітньому просторі, означатиме 
переорієнтування (удосконалення самого освітнього простору) освітньої діяльності на 
творення людини як особистості. Відповідно до цього, в освіті, як слушно зауважує 
Г.О. Балл (причому в діяльності не лише педагогів, які безпосередньо навчають учнів, а й 
організаторів освітнього процесу, методистів, авторів підручників тощо) потрібно  
впроваджувати особистісну орієнтацію [2, с. 48]. 

Ідея запровадження особистісної орієнтації в освіті, на всіх її рівнях, набуває у наш 
час дедалі ширшого визнання. Ця стратегічна орієнтація закладена у поєднанні 
«Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті» і Болонського процесу, 
де основний акцент робиться на самоактивності у розвитку особистості [3; 8]. Такий 
підхід передбачає:  

а) ретельне врахування ендопсихічних властивостей, за О.Ф. Лазурським, кожного 
учня, що передбачає не лише запобігання ймовірним негативним наслідкам зовнішніх 
впливів, а й передбачає максимально можливе сприяння позитивному розкриттю й 
подальшому збагаченню своєрідних індивідуальних можливостей кожного учня; 

б) особливий вплив на його екзопсихічні характеристики, який би сприяв тому, 
щоб його прилучати до сучасного простору знань у єдності всіх його складових для 
гармонійного розвитку учня (студента). 

У такому контексті слід виділити два аспекти гармонізації особистісного розвитку, 
а саме: 

1) екстенсивний, що знаменує собою оволодіння різними сферами діяльності, 
різними сторонами взаємодії з навколишнім світом; 

2) інтенсивний, який О.Ф. Лазурський пов’язував насамперед із «тісним, 
органічним зв’язком властивих даній людині здібностей, об’єднаних навколо одного 
спільного центру» [5, с. 60]. Інакше кажучи, особистість розвиваючись, приймає певну 
форму, яка за певного способу своєї організації, може або всемірно сприяти гармонійному 
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розвитку особистості, або гальмувати його. Хоча розвиток особистості, в якому напрямі б 
не відбувався – «це не те, що з особистістю «трапляється»: особистість – це суб’єкт свого 
власного розвитку, що постійно знаходиться у пошуці і побудові тих видів діяльнісного 
ставлення до світу, в яких найповніше можуть проявитися і розвитися унікальні потенції 
конкретного індивіду» [1, с. 5]. До цього варто додати такі властивості гармонійного 
розвитку, як дотримання міри співвідношення якостей за умови їхньої конфліктної 
незавершеності, відкритість наявних суперечностей до конструктивного розв’язання, коли 
вони не гальмують розвиток, а навпаки, виступають його рушійною силою [4]. 
Зазначається, що «сама ідея вікової кризи передбачає внутрішні суперечності й навіть 
певні душевні страждання молодої людини»; за цих умов «найважливішою психолого-
педагогічною проблемою стає контроль над перебігом цієї кризи і спрямування її енергії у 
річище позитивного розвитку» [10]. 

Згідно з вищесказаним, важливим аспектом особистісного розвитку учня і 
водночас чинником цього розвитку є поступове підвищення ролі, яку відіграє у його 
детермінації власна активність учня, реалізація його суб’єктних властивостей. На 
сприяння такому підвищенню й має спрямовувати свої зусилля педагог.  

У межах впровадження особистісної орієнтаціїяк одного з сучасних вимірів сенсу 
освітнього простору потрібна стратегія пошуку дієвих 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) та 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-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. Мета такої освіти 
полягає, насамперед, у розвитку, становленні особистості учня, а набуття знань, 
формування вмінь та навичок є способами її досягнення. 

Сказане дає підставу зупинитися дещо детальніше на психологічній природі 
особистісного розвитку. Так, на думку С.Д. Максименка, особистісний розвиток являє 
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собою складний, багатофакторно обумовлений процес набуття індивідом новоутворень у 
площині власної діяльнісної активності [7]. Поява цих новоутворень і означає 
розгортання, ускладнення особистості в цілому, виводячи її на якісно новий рівень 
функціонування. 

Аналіз засвідчує, що особистість розвивається у формі становлення. Саме це 
поняття найбільшою мірою відбиває сутнісні особливості даного процесу. Найчастіше 
термін «становлення» вживається у науковому обігу як синонім «розвитку», чи 
«формування». Між тим, у теоретичних шуканнях О.Ф. Лосєва знаходиться ретельне 
розроблення цього поняття, як такого, що відбиває специфіку розвитку не взагалі, а лише 
окремо ускладнених систем, до яких належить і особистість. Становлення, за Лосєвим, є 
такою формою розвитку, «коли з простого кількісного назрівання виникають все нові й 
нові якості, незрозумілі, якщо попереднє кількісне назрівання розуміти лише абстрактно 
кількісно» [6, с. 74]. В процесі становлення особистість набуває певної конфігурації, 
з’являються і далі розвиваються й ускладнюються специфічні виміри особистості. За 
М.В. Папучою, «особистісні виміри – це є конфігурація того, що прийнято називати 
структурами внутрішнього світу» [9, с. 193]. Суттєвою характеристикою становлення 
особистості є саморух, який постійно штовхає людину до пошуків і побудови тих видів 
діяльного відношення до світу (внутрішнього і зовнішнього), в якому можуть найповніше 
проявитися і розвинутися її унікальні потенційні можливості. У такий спосіб особистість 
перетворюється на суб’єкта свого власного розвитку.  

Поява ставлення до себе як до суб’єкта учбової діяльності може розглядатися як 
особливе емоційно-ціннісне усвідомлення і прийняття себе як активного, ініціативного та 
відповідального начала (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 значимості як суб’єкта учіння, що утворює рефлексивне Я учня); по-третє, 
діяльнісне Я, що здійснює контролюючі та регуляторні дії на всіх етапах учбової 
діяльності. У результаті взаємодії вказаних компонентів між собою та разом з потребово-
мотиваційною особистісною структурою ставлення до себе як до суб’єкта учбової 
діяльності 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, прийняттясебе як нездібного та пасивного учня тощо;  

2) захисна або функція підтримання стабільності самоставлення як до суб’єкта 
учбової діяльності оберігає 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 оберігає 
учня від деструктивних тенденцій, натомість з іншого – перешкоджає самозміні, а значить 
саморозвитку. Завдання і 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. 

Тепер перед нами цілком закономірно постає теза, що центральним напрямом 
розвитку особистості є відкриття смислу, який виступає не лише складовою свідомості, за 
О.М. Леонтьєвим, але й детермінантою розвитку особистості. Досліджуючи структуру 
людської діяльності, О.М. Леонтьєв показав, що смисли є результатом відображення 
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суб’єктом відносин, які існують між ним та предметами його дій; відношення мотиву до 
мети породжує особистісний смисл, тобто, породжуючись в діяльності, смисли стають 
одиницями людської свідомості. Таким чином, поняття смислу було винесено зі сфери 
свідомості у сферу життєдіяльності суб’єкта.  

За такою логікою, вагомою умовою успішного учіння є особистісний смисл, який 
виступає, як представлено вище, безпосередньою внутрішньою спонукальною силою та 
детермінантою активності суб’єкта. 

Більшість вчених, які опікуються проблемами активності суб’єкта, його 
саморозвитком, вважають самоактуалізацію магістральною лінією особистісного 
розвитку. Проте, у межах даної статті ми не будемо піддавати дану категорію 
теоретичному аналізу джерел її виникнення в історичному ракурсі та розвитку. Цьому 
присвячена достатня кількість теоретичної літератури. Зазначимо лише, що у сучасній 
педагогіці розвиток людини розглядається як процес детермінований внутрішніми 
суперечностями, які складаються із внутрішніх процесів розвитку та зовнішніх умов 
діяльності та спілкування. «Першоджерелом» активності людини виступають внутрішні 
суперечності між тим, що було досягнуто людиною та необхідним для неї рівнем 
розвитку, який особистість переосмислює, намагаючись знайти і реалізувати ефективне 
рішення на своєму життєвому шляху. 

У процесі навчання учень засвоює культурні цінності трьома шляхами: 
- в умовах сімейного виховання; 
- у ситуації навчання у відповідності з планами і цілями, які в процесі взаємодії 

суб’єктів навчання і виховання задає вчитель; 
- шляхом саморозвитку, самовиховання за допомогою рефлексивного мислення. 

Цей шлях засвоюється у підлітковому віці у ході соціалізації. Самоактуалізація 
відбувається у тому випадку, коли надбання соціалізації особистості реалізуються в ході 
протилежного процесу, який можна умовно назвати індивідуалізацією, маючи на увазі 
саморозкриття індивідуального потенціалу особистості. 

Важливим моментом особистісного розвитку в учбовій діяльності є взаємоперехід 
потенційного, можливого в актуальне, дійсне, і навпаки, тобто зародження і приведення в 
дію механізмів самоактуалізації. Взагалі в особистісному розвитку можна виділити два 
діалектично пов’язані його процеси – це потенціація й актуалізація. Потенціація 
допомагає у накопиченні ресурсів, сил, культурних цінностей, їх збереженні та 
подальшому збагаченні. Актуалізація виявляється власне у реалізації цього потенціалу, 
що здійснюється під впливом зовнішніх чинників. Проте з розвитком особистості та її 
самосвідомості, рефлексії ці процеси стають саморегульованими. Власне тому 
фундаментальною підставою й активним початком перетворення можливого в дійсне 
вважають самого суб’єкта, який повинен власними зусиллями піднести можливе до 
ступеня провідних детермінант свого життя, діяльності, тобто в дійсне. За такою логікою 
розгортання цих процесів можна говорити про саморозвиток і про такі його складові, як 
самопотенціацію та самоактуалізацію. Ці взаємопов’язані процеси сприяють подальшому 
саморозвитку особистості. 

Л.І. Анциферова, розглядаючи процес самоактуалізації особистості учнів та 
вчителів у педагогічній діяльності, виокремлює три необхідні етапи формування 
психологічних передумов самоактуалізації: інформаційний, актуалізуючий та 
моделюючий [1]. 

На інформаційному етапі формується система знань про психологічні передумови, 
можливості та перешкоди на шляху до самоактуалізації учнів (студентів) та педагогів. 

На актуалізуючому етапі учні завдяки індивідуальному досвіду та діяльності 
формують систему компетентностей, які забезпечують можливість реалізації 
індивідуальних здібностей. 

Моделюючий етап пов'язаний із засвоєнням та закріпленням на практиці нових 
способів діяльності на основі творчого самовизначення і самовиявлення. 
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Реалізація цих етапів передбачає особливі вимоги до організованої системи 
навчання і виховання молодої людини, тобто, до системи освіти. Незважаючи на широку 
декларацію принципів демократизації, гуманізації, розвитку і відкритості, освіта в її 
конкретних, буттєвих формах існування як і раніше виступає як система, що спрямована 
на відтворення знань і формування особистості адаптивного типу. Вона слабко 
орієнтована на задоволення потреб особистості, на її вільний саморозвиток, 
самоактуалізацію та індивідуальне самовизначення у суспільному бутті. Це стосується у 
рівній мірі і шкіл, і вузів. В останніх відмічені негативні тенденції і процеси виявляються 
особливо гостро. Вузівська освіта повинна бути випереджальною, проте традиційні 
освітні системи вузів стали у сучасних умовах серйозною перешкодою на шляху 
реального, а не декларованого перетворення сучасної освіти в освіту для майбутнього. 
Передусім гострота цієї проблеми визначається однобічністю навчально-виховного 
процесу, який орієнтований передусім на накопичення особистісного потенціалу учня 
(студента) впродовж періоду його навчання, тоді як самоактуалізація цього особистісного 
потенціалу здійснюється у менших масштабах і значно пізніше, у дорослому віці. Дана 
проблема може набути ще більшого загострення для обдарованої учнівської молоді, для 
яких система освіти не створює належних можливостей, адекватних каналів для 
самоактуалізації, їх потужного потенціалу. 

Висновки. На наш погляд, формування здатності до самоактуалізації має носити 
систематичний характер, а не епізодичний і починатися вже у школі, врівноважуючи 
процеси пізнання, навчання, виховання, особистісне зростання саме адекватними 
формами її самоактуалізації. Природнім виходом із ситуації, що нині склалася в 
освітньому просторі повинен бути перехід від традиційних систем з притаманними їм 
формально-рольовим типом відносин (за О.Г. Асмоловим) до створення інноваційних 
освітніх просторів навчальних закладів, тобто вектор їх перетворення повинен бути 
спрямований на зміну існуючих форм буття освіти у просторі і часі.  

Одним із альтернативних варіантів змін функціонування форм освітнього простору 
навчальних закладів є розроблення програмно-методичного супроводу освітнього процесу 
у школах та вищих навчальних закладах на основі врахування сензитивних періодів 
дитини, палітри її  індивідуально-психологічних особливостей, відповідно до провідної 
діяльності та врахування в ній особливостей індивідуальних варіацій «зони найближчого 
розвитку» суб’єктів учіння, оскільки загальновідомо, що саме в такій діяльності 
відбуваються найбільш значимі зміни особистості. Разом з тим, сучасна шкільна практика 
враховує цей принцип лише у молодшому шкільному віці, та й то досить спрощено і 
деформовано. Проте, реальний процес спілкування з учнями будується так, ніби й у 
підлітковому, й у ранньому та середньому віці учбова діяльність залишається провідною. 
Крім того, до вищезазначених змін слід віднести створення психологічного клімату, який 
сприяє особистісному зростанню всіх учасників освітнього процесу, та активне 
впровадження технологій особистісно-орієнтованого навчання, в основі яких лежить 
послідовна реалізація особистісного принципу.  

Перспектива подальших досліджень полягає у систематизації емпіричного і 
теоретичного матеріалу зазначеної проблематики та підготовки методичних 
рекомендацій, тренінгових програм для надання дієвої допомоги й повноцінного 
розкриття потенційних можливостей кожного учня (студента) в їхній індивідуальній 
своєрідності, що сприятиме гармонійному розвитку особистості.  
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Слободяник Н.В. Личностное развитие современной молодёжи в нових измерениях 
образовательного пространства. В cтатье обосновывается потенцыал образовательного 
пространства Украины и определяются пути его сущностной реализации для обеспечения 
личностного развития учащейся молодёжи. Определено, что проблема осознания новых 
измерений смысла означает переориентацию образовательной деятельности на создание человека 
как личности, а развитие психологических ресурсов молодежи и увеличение психологических 
«вкладов» в образовательное пространство имеет не меньшую значимость нежели экономические 
вклады. Раскрыто сущность личностного развития и роли в нём самоактуализации. Так же, 
осмыслена существующая практика «формирования личности учащегося» и предложено её новое 
смисловое наполнение личностно-ориентированое. Предложены пути усовершенствования 
функционирования образовательного пространства современных учебных заведений Украины. 

Ключевые слова: образование, образовательное пространство, личностное развитие, 
субъект учения, самоактуализация. 

 

Slobodianyk, N.V. Рersonal development of modern youth in new dimensions of the 
educational environment. The article reveals potential of the national educational environment and 
identifies ways for its implementation in essence to ensure personal development of schoolchildren and 
students. The article shows that development of psychological resources of youth and increase of 
psychological "deposits" into education are no less significant than economic contributions. Therefore, 
one of the most actual practical problems of educational institutions is development of creating and 
supporting resources of personal potential of students covered by the national educational system. 
Development of educational environment as a multidimensional space that is adequate to the issue of 
socially mature personality formation is impossible without studying how a socially mature personality is 
formed. 

It is shown that the problem of personality and his/her development in the modern educational 
environment is the problem of awareness of new meaning dimensions that implies reorientation 
(improvement of the educational environment) of educational activities onto creation of an individual as a 
personality. This led to reflection over current practice of "student’s personality forming" and to offering 
of a new meaning content for it along the vector of personality orientation. The article reveals the essence 
of personal development and the role of self-actualization in it. Self-actualization is considered as a 
backbone of schoolchildren’s and students’ personality development. 

Ways of improving of educational environment functioning is proposed for modern educational 
institutions.  

Keywords: education, educational environment, personality development, agent of learning, self-
actualization. 
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Терещенко К.В. 

 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ІННОВАЦІЙНИХ  

І ТРАДИЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ    

 
Терещенко К.В. Толерантність персоналу інноваційних і традиційних закладів освіти. 

У статті описано рівні розвитку основних видів толерантності (міжособистісна, міжпоколінна, 

управлінська, міжкультурна, міжконфесійна, ґендерна, професійна, міжетнічна, соціально-

економічна та політична) персоналу інноваційних і традиційних закладів освіти. Досліджено рівні 

розвитку основних компонентів толерантності персоналу традиційних та інноваційних закладів 

освіти (афективний, когнітивний, конативний, потребово-мотиваційний, діяльнісно-стильовий, 

етико-нормативний, ціннісно-орієнтаційний, особистісно-смисловий, ідентифікаційно-груповий, 

ідентифікаційно-особистісний). Виявлено відмінності у ступені вираженості окремих видів та 

компонентів толерантності персоналу інноваційних і традиційних закладів освіти.  

Ключові слова: толерантність, види толерантності, компоненти толерантності, персонал 

освітніх закладів, традиційні заклади освіти,  інноваційні заклади освіти. 

 

Постановка проблеми. Глобалізаційні тенденції, які знаходять відображення в 

Україні, посилення в країні процесів зовнішньої і внутрішньої міграції, введення 

демократичних європейських норм і цінностей зумовлюють необхідність сприяння 

формуванню толерантного ставлення громадян до представників інших культурних, 

етнічних та соціальних груп.  

Оскільки соціальні процеси значною мірою відображаються в діяльності освітніх 

організацій, виникає потреба відповідності вітчизняних навчальних закладів сучасним 

вимогам. Останнє, у свою чергу, викликає необхідність формування толерантності 

персоналу освітніх організацій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розкриваючи зміст поняття 

«толерантність», слід зазначити, що в наукових джерелах існує чимало визначень 

толерантності (походить від лат. tolerantia – терпіння, терпимість). Серед них – 

толерантність як терпимість до різних думок, неупередженість в оцінці людей і подій [6]; 

здатність індивіда сприймати без агресії думки, судження, особливості поведінки і 

зовнішності іншої людини [13]. Значення толерантності як соціально-психологічної 

характеристики особистості висвітлюють у своїх працях Г. Олпорт [7], Л. Орбан-Лембрик 

[8], Л. Почебут [10], А. Скок [13]. 

Згідно з підходом Г. Солдатової та Л. Шайгерової [11], толерантність  – інтегральна 

характеристика індивіда, що визначає його здатність у проблемних та кризових ситуаціях 

активно взаємодіяти із зовнішнім середовищем з метою відновлення своєї нервово-

психічної стійкості, успішної адаптації, недопущення конфронтації і розвитку позитивних 

взаємовідносин з собою та з навколишнім світом.  

Класифікацію видів прояву толерантності на основі базових діапазонів подібності-

відмінності наводить Г. Бардієр [1]. Зокрема, дослідниця виокремлює три базові діапазони 

подібності-відмінності: віково-статеві й індивідуально-типові відмінності між людьми, що 

мають соціальне вираження (ґендерна, дитяча, міжпоколінна, вікова толерантність); 

особистісні і соціально-психологічні відмінності (міжособистісна і міжгрупова 

толерантність); соціокультурні і культурно-історичні  відмінності (соціально-економічна, 

політична, професійна, міжетнічна, міжконфесійна, міжкультурна толерантність) [1].  

Чимало вчених вказують на важливість розвитку толерантності персоналу освітніх 

організацій як умови забезпечення розвитку толерантності учнівської молоді [2–5; 12]. На 

значенні толерантності як важливої професійної якості педагогічного працівника 



 119 

наголошують вітчизняні дослідники О. Брюховецька [2], В. Полякова [9], О. Руда [12] та 

ін.  

У попередніх дослідженнях нами детально проаналізовано толерантність 

персоналу в контексті розвитку організаційної культури освітніх організацій [14; 15]. 

Разом із тим, аналіз літературних джерел вказує на те, що проблема дослідження 

толерантності персоналу традиційних та інноваційних закладів освіти не була розроблена. 

Отже, актуальність цієї проблеми та її недостатня розробленість зумовлює вибір теми 

нашого дослідження: аналіз толерантності персоналу традиційних та інноваційних 

освітніх закладів. 

Мета статті полягає в аналізі рівня розвитку видів та компонентів толерантності 

персоналу інноваційних і традиційних освітніх закладів. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. У ході дослідження, яке 

проводилося у 2014 р., використовувався опитувальник «Види та компоненти 

толерантності-інтолерантності» Г. Бардієр [1]. За допомогою цієї методики 

проаналізовано основні види (міжпоколінна, ґендерна, міжособистісна, міжетнічна, 

міжкультурна, міжконфесійна, професійна, управлінська, соціально-економічна, 

політична) та компоненти толерантності (афективний, когнітивний, конативний, 

потребово-мотиваційний, діяльнісно-стильовий, етико-нормативний, ціннісно-

орієнтаційний, особистісно-смисловий, ідентифікаційно-груповий, ідентифікаційно-

особистісний) персоналу освітніх закладів.  

В опитуванні брали участь 306 педагогічних працівників загальноосвітніх 

навчальних закладів традиційного (42,5%) та інноваційного (57,5%) типів різних регіонів 

України.    

Насамперед нами було проаналізовано рівні розвитку основних видів 

толерантності персоналу освітніх організацій в цілому (табл. 1). Згідно з результатами 

дослідження, серед видів толерантності педагогів переважає міжособистісна 

толерантність (87,4% респондентів характеризуються високим рівнем розвитку цього виду 

толерантності). Дещо менш представленими на високому рівні виявляються управлінська 

та міжпоколінна толерантність (відповідно у 85,5% та 81,7% респондентів). Такі види 

толерантності, як міжкультурна, міжконфесійна, ґендерна, професійна та міжетнічна, 

представлені на високому рівні в приблизно двох третин осіб (від 60,1% до 68,8%). 

Отримані дані вказують на високу значущість для респондентів насамперед 

міжособистісної, управлінської та міжпоколінної толерантності. 

 

Таблиця 1 

Рівні розвитку основних видів толерантності персоналу освітніх організацій  

(у % від загальної кількості респондентів) 

 

Види толерантності Низький рівень Середній рівень Високий рівень 

Міжпоколінна толерантність 3,2 15,1 81,7 

Ґендерна толерантність 3,2 31,3 65,5 

Міжособистісна толерантність 3,2 9,4 87,4 

Міжетнічна толерантність 4,8 26,3 68,9 

Міжкультурна толерантність 2,7 37,2 60,1 

Міжконфесійна толерантність 2,4 35,0 62,6 

Професійна толерантність 3,2 28,0 68,8 

Управлінська толерантність 1,0 13,5 85,5 

Соціально-економічна 

толерантність 

4,1 81,0 14,9 

Політична толерантність 14,0 83,2 2,8 
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Слід зазначати, що за такими видами толерантності персоналу освітніх організацій, 

як соціально-економічна та політична, переважає середній рівень розвитку (відповідно 

81,0% та 83,2% респондентів). Водночас високим рівнем розвитку соціально-економічної 

та політичної толерантності характеризуються відповідно 14,9% та 2,8% опитаних. 

Отримані результати пов’язані, на наш погляд, з впливом соціально-економічної та 

політичної ситуації в країні, що проявляється у більш низьких показниках соціально-

економічної та політичної толерантності педагогів порівняно з іншими видами 

толерантності. 

На наступному етапі дослідження проведено порівняльний аналіз ступеня 

вираженості основних видів толерантності персоналу інноваційних і традиційних 

освітніх організацій (табл. 2).  

Порівняльний аналіз показників толерантності персоналу інноваційних та 

традиційних навчальних закладів показав наявність відмінностей у рівні розвитку 

міжпоколінної, ґендерної, міжособистісної, міжетнічної толерантності педагогічних 

працівників (р<0,01). Також виявлено відмінності на рівні тенденції (р<0,1) між 

персоналом традиційних та інноваційних закладів освіти у рівні вираженості політичної 

толерантності. Отже, за нашими даними, працівники інноваційних закладів мають вищий 

рівень міжпоколінної, ґендерної, міжособистісної та міжетнічної толерантності, ніж 

працівники традиційних закладів. Разом із тим, рівень  політичної толерантності вищий в 

традиційних навчальних закладах порівняно з інноваційними.   

 

Таблиця 2 

Порівняння ступеня вираженості основних видів толерантності персоналу 

інноваційних і традиційних освітніх закладів 

 

 

Види толерантності 

Традиційні заклади Інноваційні 

заклади 

 

t 

 

p < 

M SD M SD 

Міжпоколінна 

толерантність 

52,8 8,6 55,7 6,4 -3,2 0,01 

Ґендерна толерантність 50,5 7,6 52,8 5,5 -3,0 0,01 

Міжособистісна 

толерантність 

54,8 8,8 57,4 6,7 -2,8 0,01 

Міжетнічна толерантність 51,1 9,8 54,1 8,0 -2,9 0,01 

Міжкультурна 

толерантність 

50,9 7.2 52,2 6,7 -1,5 - 

Міжконфесійна 

толерантність 

51,5 7,1 51,4 6,9 0,1 - 

Професійна толерантність 51,8 8,8 52,7 6,7 -1,0 - 

Управлінська 

толерантність 

55,3 6,1 56,1 6,4 -1,0 - 

Соціально-економічна 

толерантність 

46,0 5,0 45,9 4,1 0,2 - 

Політична толерантність 41,1 4,9 40,2 3,9 1,8 0,1 

 

Наступним кроком дослідження було встановлення рівнів розвитку основних 

компонентів толерантності персоналу освітніх організацій  (табл. 3).  
Згідно з результатами дослідження, найбільш представлений на високому рівні 

розвитку етико-нормативний компонент толерантності педагогічних працівників, у якому 
толерантність виступає як етична норма. Зокрема, переважна більшість (92,6%) 
респондентів характеризуються високим рівнем розвитку цього компонента.   

Дещо менш вираженим є ідентифікаційно-особистісний компонент толерантності 
педагогів, який, за визначенням Г. Бардієр, свідчить про те, що толерантність людини 
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базується на її особистісній самоідентифікації, а також про ступінь сформованості спектру 
ідентичностей у сферах можливого прояву толерантності [1]. Вищезгаданий компонент 
представлений на високому рівні в 77,9% опитаних працівників освітніх організацій.  

 

Таблиця 3 

Рівні розвитку основних компонентів толерантності персоналу освітніх організацій 

(у % від загальної кількості респондентів)  

Компоненти толерантності Низький рівень Середній рівень Високий рівень 

афективний 2,9 24,3 72,8 

когнітивний 2,1 21,0 76,9 

конативний 1,8 62,5 35,7 

потребово-мотиваційний  3,2 64,8 32,0 

діяльнісно-стильовий  1,8 45,7 52,5 

етико-нормативний 2,8 4,6 92,6 

ціннісно-орієнтаційний 3,2 65,7 31,1 

особистісно-смисловий 2,2 69,5 28,3 

ідентифікаційно-груповий 4,0 55,8 40,2 

ідентифікаційно-

особистісний 

2,8 19,3 77,9 

 
За результатами опитування, високим рівнем розвитку когнітивного компонента 

характеризуються 76,9% опитаних. Отже, понад три чверті опитаних освітян виявляють 
прагнення пізнати та зрозуміти точку зору співрозмовника, відмінну від власної.  

Як показали результати дослідження, понад дві третини респондентів (72,8%) 
демонструють високорозвинений афективний компонент толерантності, тобто в їхньому 
толерантному ставленні до співрозмовника значною мірою присутні емоції і почуття.  

Діяльнісно-стильовий компонент толерантності є високорозвинений у понад 
половини опитаних (52,5%) та проявляється як сталий толерантний стиль поведінки у 
взаємодії з оточуючими. 

Дещо менш розвинутим є ідентифікаційно-груповий компонент, який демонструє, 
згідно з визначенням Г. Бардієр [1], наскільки толерантність особи базується на її 
ідентифікації з близькою соціальною групою. Цей компонент представлений на високому 
рівні в 40,2% опитаних педагогів. 

Конативний компонент як готовність до взаємодії проявляється на високому рівні 
у понад третини респондентів (35,7%).  

Найменш вираженими  виявилися  потребово-мотиваційний, ціннісно-
орієнтаційний та особистісно-смисловий компоненти толерантності освітян.  Дійсно, 
вищезгадані  компоненти мають високий рівень прояву в менш ніж третини респондентів 
(відповідно в 32,0%, 31,1% та 28,3%  опитаних). 

Отже, найбільш вираженими серед перед персоналу освітніх організацій виявилися 
компоненти толерантності, що проявляються у структурі толерантності як етичні норми 
(етико-нормативний компонент),  спосіб самоідентифікації (ідентифікаційно-особистісний 
компонент), спосіб пізнання (когнітивний компонент), вияв емоцій та почуттів 
(афективний компонент). У свою чергу, найменш розвинуті компоненти являють собою 
толерантність як особистісний смисл (особистісно-смисловий компонент), пріоритетну 
цінність (ціннісно-орієнтаційний компонент) та прагнення до встановлення толерантних 
відносин (потребово-мотиваційний компонент).  

На наступному етапі дослідження проведено порівняльний аналіз ступеня 

вираженості основних компонентів толерантності персоналу інноваційних і 
традиційних освітніх організацій (табл. 4).  
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Таблиця 4 
Порівняння ступеня вираженості основних компонентів толерантності персоналу 

інноваційних і традиційних освітніх закладів 

 
Компоненти 
толерантності 

Традиційні заклади Інноваційні 
заклади 

 
t 

 
p < 

M SD M SD 

афективний 52,3 7,8 53,9 5,6 -1,89 0,1 

когнітивний 53,2 7,1 55,0 6,4 -2,32 0,05 

конативний 47,4 5,6 49,0 4,8 -2,59 0,05 

потребово-мотиваційний  47,2 5,5 48,8 4,8 -2,69 0,01 

діяльнісно-стильовий  50,0 5,5 50,7 6,1 -0,98 - 

етико-нормативний 57,7 8,4 59,6 6,3 -2,13 0,05 

ціннісно-орієнтаційний 47,3 6,2 48,2 5,4 -1,38 - 

особистісно-смисловий 46,8 5,6 48,1 4,6 -2,14 0,05 

ідентифікаційно-груповий 48,6 6,9 48,8 6,8 -0,21 - 

ідентифікаційно-
особистісний 

54,2 7,1 54,8 7,0 -0,67 - 

 
Порівняння показників толерантності персоналу традиційних та інноваційних 

навчальних закладів показало наявність відмінностей у рівні розвитку  когнітивного, 
конативного, потребово-мотиваційного, етико-нормативного та особистісно-смислового 
компонентів толерантності працівників (р< 0,01-0,05). Також виявлено відмінності на 
рівні тенденції між працівниками традиційних та інноваційних навчальних закладів у 
рівні вираженості афективного компонента. Звертає на себе увагу той факт, що показники 
толерантності по кожному з компонентів вище в  інноваційних навчальних закладах, ніж у 
традиційних.   

Висновки. На основі результатів дослідження зроблено наступні висновки: 
1. Серед основних видів толерантності персоналу освітніх організацій 

міжособистісна, управлінська, міжкультурна, міжконфесійна, міжпоколінна, ґендерна, 
професійна та міжетнічна толерантність переважно представлені на високому рівні 
розвитку, тоді як у випадку соціально-економічної та політичної толерантності переважає 
середній рівень розвитку цих характеристик. 

2. Найбільш вираженими виявилися компоненти толерантності персоналу 
освітніх організацій, що проявляються у структурі толерантності як етичні норми (етико-
нормативний компонент), спосіб самоідентифікації (ідентифікаційно-особистісний 
компонент), спосіб пізнання (когнітивний компонент), вияв емоцій та почуттів 
(афективний компонент). 

3. Працівники інноваційних закладів мають вищий рівень міжпоколінної, 
ґендерної, міжособистісної та міжетнічної толерантності, ніж працівники традиційних 
закладів. 

4. Рівень розвитку когнітивного, конативного, потребово-мотиваційного, етико-
нормативного, особистісно-смислового та афективного компонентів толерантності 
персоналу інноваційних навчальних закладів виявився вищим, ніж традиційних закладів.  

Перспективи подальших досліджень полягають у проведенні лонгітюдного 
дослідження рівня розвитку видів та компонентів толерантності персоналу навчальних 
закладів різного типу. 
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Терещенко К.В. Толерантность персонала инновационных и традиционных 

образовательных учреждений. В статье описаны уровни развития основных видов 
толерантности (межличностная, межпоколенная, управленческая, межкультурная, 
межконфессиональная, гендерная, профессиональная, межэтническая, социально-экономическая и 
политическая) персонала инновационных и традиционных учебных заведений. Исследованы 
уровни развития основных компонентов толерантности персонала инновационных и 
традиционных учебных заведений (аффективный, когнитивный, конативный, потребностно-
мотивационный, деятельностно-стилевой, этико-нормативный, ценностно-ориентационной, 
личностно-смысловой, идентификационно-групповой, идентификационно-личностный). 
Выявлены различия в степени выраженности отдельных видов и компонентов толерантности 
персонала инновационных и традиционных учебных заведений. 

Ключевые слова: толерантность, виды толерантности, компоненты толерантности, 
персонал образовательных учреждений, традиционные учебные заведения, инновационные 
учебные заведения. 
 

K.V. Tereshchenko. Staff’s tolerance in innovative and traditional educational institutions. 
The article describes the levels of the main types of staff's tolerance (interpersonal, intergenerational, 
management, cultural, religious, gender, professional, ethnic, socio-economic and political) in innovative 
and traditional educational institutions. Educational institution staff's interpersonal, management, cultural, 
religious, age, gender, professional and ethnic tolerance were shown to be highly developed, while their 
socio-economic and political tolerance were mainly averagely developed. 

The author discusses the levels of the staffs' main tolerance components in traditional and 
innovative educational institutions which include affective, cognitive, conative, motivational, activity-
related, ethical-normative, value, group-identity, and individual-identity components. The most developed 
educational institution staff's tolerance components were found to be the ethical norms (the ethical-
normative component), self-identification style (the individual-identity component), cognition style 
(cognitive component), and expression of emotions and feelings (the affective component). 
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The staff of the innovative educational institutions were shown to have higher levels of 
intergenerational, gender, interpersonal and ethnical tolerance than the staff of the traditional educational 
institutions. Besides, the levels of cognitive, conative, motivational, ethical-normative, value and 
affective components of staff's tolerance in the innovative educational institutions were higher than in the 
traditional educational institutions. 

Keywords: tolerance, tolerance types, tolerance components, staff of educational institutions, 
traditional educational institutions, innovative educational institutions. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ МОРАЛЬНИХ ДИЛЕМ 

 
Турбан В.В. Експериментальне дослідження розв’язання моральних дилем. У статті 

розкриваються мета, процедура та результати експериментального дослідження розв’язання 

моральних дилем. За результатами експериментального дослідження виокремлюються три типи 

етичної свідомості (невизначена, нормативна, етично-ціннісна). Виявлено, що представники цих 

трьох типів етичної свідомості по-різному розв’язують моральні дилеми. Показано, що 

зіткнувшись із моральними дилемами, учасники експерименту переходять від рівня моральних 

суджень до рівня суджень етичних, саме в такий спосіб  виявляються не лише моральні судження, 

а й значущі для людини етичні авторитети (точніше – їхнє образне представлення). Дослідження 

опредметнювалося як виокремлення поведінкових стереотипів, котрі зумовлювалися або 

етичними, або моральними ціннісно-мотиваційними чинниками.  

Ключові слова: етика, мораль, моральна дилема, етична свідомість, тип етичної свідомості, 

авторитет.  

 

Постановка проблеми. Люди всіх епох нарікали на брак моральності. Завжди 

здавалося, що «колись» жили люди, яким були притаманні справжні чесноти. Але спливає 

час. І золотий вік, як відомо, залишився далеко позаду. Либонь, відійшов і 

«некалендарный, настоящий железный век». Який вік попереду? Поети ще не вигадали 

метафори. Мабуть, пластмасовий. Із пластмасовими меблями, грошима, іноді, навіть 

здається, що й із їжею, і, звісно, з найяскравішою прикметою – пластмасовими посмішками. 

А яка посмішка – така і душа. А де душа, там і психологія.  

Сьогодення іронічно ставиться до слова «мораль». Але чомусь дуже патетично 

реагує на факти порушення тієї самої моралі. Тож, можливо, сучасність не безнадійна? Та 

це запитання, на яке неможливо дати відповідь, осідлавши вістря часового вектора.  

Та перейдемо до суті міркувань: чому одні епохи здаються привабливішими, ніж 

інші? Можливо, саме з огляду на моральні прикмети. А їх, пригадуючи вже Канта, не 

можна звести до вульгарного соціального навіювання. А до чого можна звести? Це – 

запитання. Мабуть, взагалі не можна нікуди «зводити». А навпаки варто підносити туди, у 

височінь, до царини вічних ідей, себто ідеалів. Та чи не марнота це? Як раціонально, 

просто і зрозуміло, достоту по-науковому: яка спільнота – така і мораль. Психологи та 
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педагоги прагнуть виховати справжню особистість, яка була б відповідальна і за власні 

вчинки, і за соціальні процеси. Прагнуть. Та чи не «маніловщина» це? Хоч би ж то знати 

відповідь. Важливо інше: психологія досі не полишає надій осягнути проблему 

становлення моральності. Ця проблема актуальна. І, напевно, завжди залишатиметься 

актуальною.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різноманітні питання становлення 

моральності, а також і етичних позицій, знайшли відображення у психологічній 

літературі. Зокрема, передумови становлення етико-моральних якостей особистості 

розкриті С. Максименком у рамках генетичної психології [3]; Г. Балл із 

раціогуманістичних позицій проаналізував взаємодію добра та зла в соціальній поведінці 

[1]; М. Боришевський – ставлення дитини до правил поведінки в ігровій ситуації [2]; М. 

Савчин – відповідальність як етико-моральну цінність [8]; Р. Павелків – розвиток 

моральної свідомості та самосвідомості в молодшому шкільному віці [7]; тощо. Соціальна 

значущість і недостатній ступінь розробленості цієї актуальної для сучасного суспільства 

проблеми й обумовили вибір теми нашого дослідження. 

Мета дослідження: показати психологічні особливості розв’язання моральних дилем 

через експериментальне дослідження. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Згідно з теоретичними 

припущеннями, етико-моральні судження презентуються або в усталеній (звичній) 

соціальній ситуації, або в ситуації проблемній. Відповідно, як припускається, у першому 

випадку презентуватимуться суто нормативні моральні судження; у другому ж – ймовірні 

моральні судження вступатимуть у суперечність. Відтак суб’єкт буде вимушений вдатися 

до найімовірнішого судження (обираючи його інтуїтивно), або ж до судження 

випадкового, або ж конструюватиме власне судження (тобто таке, яке не пропонується 

дискурсивно визначеним репертуаром моральних суджень). Таке конструювання 

уможливлюється лише рефлексією, а сама проблемна ситуація матиме ознаки 

фрустраційної, так само як суперечність між звичними моральними судженнями матиме 

ознаки когнітивного дисонансу. Саме тому, ми вважаємо за доцільне опредметнити в 

експериментальному дослідженні фактори проблемної ситуації, що створюватиметься 

шляхом постановки перед експериментованими завдання розв’язання моральної дилеми; 

оскільки оптимальних розв’язків моральних дилем немає, то сама ситуація матиме ознаки 

фрустрації; а суперечність моральних мотивів і суджень спричинятиме когнітивний 

дисонанс. Слушно також припустити, що, зіткнувшись із моральними дилемами, 

експериментовані будуть вимушені перейти від рівня моральних суджень до рівня 

суджень етичних – звернутися до образу певного значущого для них авторитету, котрий 

слугує обґрунтуванням моральної системи. Саме в такий спосіб ми виявлятимемо не лише 

моральні судження, а й значущі етичні авторитети, точніше – їхнє образне представлення.  

Дослідження відбувалось шляхом перевірки припущення про притаманність 

свідомості досліджуваних окремих ціннісно-мотиваційних рис (паттернів), які є рація 

конкретизувати як прояви «етичної» або «моральної» свідомості. Ці риси так чи так 

проявлятимуться в поведінці. Відтак, дослідження опредметнювалося як виокремлення 

поведінкових стереотипів, котрі зумовлювалися або етичними, або моральними ціннісно-

мотиваційними чинниками.  

Дослідження включало три дослідницькі фази, в рамках яких використовувалися 

такі методики: 

Фаза І (виявлення проявів етичної та моральної свідомості): 1) «Модифікований 

метод портретних виборів Л. Сонді», (модифікація Л. М. Собчик); 2) модель дискретно-

часових марковських ланцюгів (Дж. Кемені, Дж. Снелл). 

Фаза ІІ (типологізація проявів етичної та моральної свідомості): 3) статистичні та 

математичні методи: кластерний аналіз (для з’ясування основних типів етичної та 

моральної свідомості); 4) «Копінг-стратегії в кризових ситуаціях» (модифікація 

С. В. Фролової полягає у виявленні типових кризових ситуацій задля з’ясування 
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детермінованості «етичних» чи «моральних» мотиваційних факторів); 5) Методики 

дослідження: а) «Хто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд); б) «Репертуарний тест рольових 

конструктів» (Дж. Келлі) задля виявлення власне типів етичної свідомості.  

Фаза ІІІ (зв’язок індивідуально-типологічних, когнітивно-стильових особливостей 

з етичною свідомістю): 6) 16-факторний тест (Р. Кеттелл) для встановлення 

індивідуальних особистісних диспозицій (дитячий і дорослий варіанти); 7) «Рівень 

співвідношення "цінності" та "доступності" в різних життєвих сферах» (О. Б. Фанталової) 

для виявлення особливостей перебування досліджуваних у моральному конфлікті. 

Експериментальне дослідження здійснювалося у 2014-2015 навчальних роках. В 

емпіричному дослідженні брали участь досліджувані дошкільного віку (104 особи – 

вихованці дитячих закладів – із них 52 дівчинки та 52 хлопчики), учні молодшого 

шкільного віку – 108 осіб (58 дівчаток та 50 хлопчиків), учні підліткового віку – 126 осіб 

(62 дівчинки, 64 хлопчики), учні старших класів – 102 особи (52 дівчинки, 50 юнаків) та 

студенти 245 осіб (1 – 5 курсів КДПУ імені В. Винниченка факультету педагогіки та 

психології), особи 35 - 60 років – 100 осіб (60 жінок та 40 чоловіків). Вибірка охоплює 

представників різних вікових груп. 

Відтак впродовж І фази ми дослідили специфіку проявів власне етичної або 

моральної свідомості через модель дискретно-часових марковських ланцюгів (Дж. Кемені, 

Дж. Снелл), а також за допомогою тестування за методикою портретних виборів Л. Сонді 

[9]. Відтак було виокремлено групу дошкільників (50 осіб) й молодших школярів (50 

осіб), підлітків (50 осіб), юнаків (50 осіб), молодь (50 осіб), котрі виявили найбільш 

яскраві результати етичного або морального вибору у стані когнітивного дисонансу, 

спричиненого ситуацією морального вибору.  

Отже, наявність або відсутність суджень на рівні етичної свідомості нами 

визначалася за моделлю дискретно-часових марковських ланцюгів. А саме, модель 

ергодичного, регулярного марковського ланцюга. Досліджуваний, котрий опиняється в 

ситуації морального конфлікту, повинен здійснити вибір. Механізм вибору, що 

здійснюється суб’єктом, ґрунтується на уявленнях про норми (цінності, мотиви, 

очікування) індивіда та конфлікту між ними. Теоретичною основою моделі є теорія 

узгодженості, згідно з якою індивід, опинившись у ситуації дисонансу, морального 

конфлікту (норми диктують один вибір, а його поведінка відповідає іншим нормам), 

спирається на власні або етичні норми, а відтак і змінює деякі елементи власної 

когнітивної структури. 

Окрім цього важливим засобом виявлення етичної або моральної свідомості є 

методика портретних виборів Л. Сонді, точніше – вектор Р (пароксизмальний потяг). 

Згаданий вектор слугує потребовою основою етико-моральної поведінки. Такі захисні 

механізми (пароксизм) людина використовує з метою захисту від внутрішніх конфліктів, 

що загрожують індивіду інтрапсихічними переживаннями. Вектор Р виокремлюється у 

потребі етичної та моральної поведінки, які, згідно з Сонді, є полюсними.  

Результати тестування уможливлюють виокремлення груп досліджуваних із 

сформованою етичною свідомістю (етичною поведінкою) та моральною свідомістю 

(моральною поведінкою); див. табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Представленість етичної та моральної свідомості у різних груп досліджуваних 

(за МПВ Л. Сонді) 

Свідомість 

етична/ 

моральна 

Старші 

дошкільники 

n=50 

Молодші 

школярі 

N=50 

Підлітки 

n=50 

Старшо-

класники 

n=50 

Молодь 

n=50 

Рання 

зрілість 

n=50 

Етична 26 18 38 24 21 33 

моральна 24 32 12 26 26 17 
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За результатами емпіричного дослідження, групи індивідів, котрі мають схожі 

поєднання рис (паттерни), ми за допомогою кластерного аналізу виокремили як певні 

психологічні типи, що зустрічаються серед досліджуваних, які обирають стратегії, що 

свідчать про наявність етичної або моральної свідомості й сприяють «успішно» чи 

«неуспішно» виходити із стану морального конфлікту. Означені типи емпірично 

виокремленні як такі, що реально представлені у соціумі.  

За результатами кластерного аналізу виявлена група «етичних» паттернів 

поведінки досліджуваних, що утворюється з двох типів. Перший тип вирізняється 

вираженою емоційною стабільністю, соціальною сміливістю, енергійністю і 

життєрадісністю, практичністю, а також більшою соціабельністю, орієнтуванням на 

власну думку. У осіб зазначеного типу вираженішою є диференційованість: «активні, 

практичні, конформні етики – «диференційовані»; другий тип вирізняється меншою 

етичністю та соціальною сміливістю, силою «Я», вони менш практичні й більш моральні. 

Характерною ознакою є керівництво логікою, а не почуттями; очевидною є висока 

недиференційованість: «нерішучі, недиференційовані моралісти».  

Визначено три типи досліджуваних, яким властиві «неуспішні» паттерни поведінки 

в процесі виходу із морального конфлікту. Перший – характеризується високим рівнем 

моральності, енергійністю та низькою тривожністю. Також їм притаманний знижений 

рівень самоконтролю, імпульсивність, безпосередність. Поряд із цим вираженіші, аніж у 

інших типів «неуспішних»: м’якість і чутливість, висока конформність, менша ригідність, 

схильність відкладати рішення і висновки. Зазначений тип вирізняється високим 

показником «понятійної диференційованості»: «Імпульсивні моралісти – 

диференційовані». Переважно складність у вирішенні моральних конфліктів пов’язана у 

них із труднощами у соціальної адаптації, особливо у взаємодії із іншими. 

Другий паттерн «неуспішних» стратегій під час виходу із морального конфлікту 

пов’язаний із етичністю, високим рівнем тривожності, стурбованості втім менш 

вираженою емоційною стабільністю. Характерною є соціальна боязкість, достатньо 

виражені депресивні тенденції, фрустрованість, надмірна обережність. У порівнянні із 

іншими «неуспішними» паттернами поведінки, тут представлена «понятійна 

недиференційованість»: «нестабільні етики – недиференційовані». 

Третій паттерн вирізняється чітко вираженою нормативністю. Високий рівень 

схильності до спілкування у досліджуваних поєднується зі зниженим рівнем 

міжособистісної чутливості, самовпевненістю, що спричиняє труднощі у взаємодії з 

іншими, а також конфлікти: «неемпатійні, самовпевнені моралісти». 

«Успішні» паттерни досліджуваних, що мають прояв в процесі вирішення 

моральних конфліктів представлені двома типами. Перший відзначається етичністю, 

емоційною стійкістю, енергійністю та соціальною сміливістю. Суттєвими когнітивно-

стильовими особливостями паттерна є висока понятійна диференційованість: 

«самодостатні, емоційно стабільні етики – диференційовані». 

Другий тип «успішних» паттернів поведінки досліджуваних пов’язаний із 

моральністю, високим рівнем особистісної тривожності, дещо зниженим рівнем «сили Я» 

(але не за межею середнього значення). Також вони проявляють боязкість, стриманість, 

серйозність і розсудливість. Означений тип вирізняється чутливістю, підвищеним 

почуттям провини та фрустрованістю. Консервативніші, вважають за необхідне 

дотримуватися чітких правил і цінностей: «сенситивні консервативні моралісти – 

недиференційовані». 

«Неуспішні» паттерни, що мають прояв в процесі виходу із морального конфлікту, 

також вирізняються у двох типах досліджуваних. Перший тип – яскраво виражені етики, 

надто енергійні та сміливі, хоча орієнтовані на підтримку групи, конформні, ригідні. 

Менше спираються на логіку. Виявляють схильність до однозначних оцінювань та 

усталеної картини світу: «однозначні, конформні, ригідні етики – недиференційовані». 
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Другий тип – моралісти, стримані, серйозні, напружені. Проте самодостатніші, 

аніж перші. Яскраво вираженою є схильність до однозначних суджень, оцінок, до 

підтримки простої, чіткої та несуперечливої картини світу: «стримані, напружені 

моралісти – диференційовані». 

Успішність виходу досліджуваних із морального конфлікту пов’язана із етичною 

свідомістю, сміливістю, емоційною стабільністю. Проте, «імпульсивні етики – 

диференційовані» сміливі й активні, але рішення приймають хаотично, без опертя на 

факти, логіку, сталі принципи.  

Причини «неуспішних» стратегій поведінки полягають у нечутливості до оцінок, 

залежності від групових норм досліджуваних. Рівень тривоги є нижчим, аніж в 

«успішних» етиків, а також нижчим є і почуття провини, проте надвисокою 

самовпевненість. 

Представимо результати ІІ фази, впродовж якої були виокремлені типи етичної 

свідомості. Передусім, шляхом обробки отриманих результатів за допомогою 

математичних методів, визначені провідні конструкти етичної свідомості. Завдяки 

кластерному аналізу встановлено ієрархію конструктів, визначені кластери-фактори, а 

також зміст, за яким зазначені фактори виявлено. Також поряд із цим, визначали типи 

когнітивних решіток досліджуваних, що й упрозорюють особливості категоріальних 

структур свідомості індивіда. У процесі співставлення когнітивних решіток 

використовувався критерій: диференційованість або недиференційованість. Шляхом 

зіставлення конструктів, здійснюється аналіз решіток і встановлюється провідний 

конструкт (В. І. Моросанова). [4; 5; 6]. 

Виявлено такі типи когнітивних решіток, залежних від диференційованості. 

Когнітивно складна решітка, що утворюється завдяки декільком кластерам, – узгодженим 

й неузгодженим. Когнітивно проста решітка являє собою структуру, що складається з 

центрального кластеру, який утворюється з поєднаних між собою елементів. Слід 

зазначити, що когнітивно складні решітки переважають когнітивно прості – 79 % й 21 % 

відповідно. Когнітивно складні досліджувані порівнюють елементи за допомогою 

декількох ознак. Виявлялися як диференційовані кластери конструктів, так й ізольовані 

конструкти. Ознаки, за якими утворюються конструкти, розкривають змістові, ділові, 

формальні сторони ролей, що виконують досліджувані.  

Отже, виокремлено такі групи досліджуваних, що уособили типи етичної 

свідомості:  

1) «невизначена» етична свідомість (НЕС): у сприйманні образу світу себе та інших 

домінують критерії невизначеності власної етичної позиції, превалює визначальне 

ставлення до моральних норм близьких, «значущих інших», потреба у підтримці вибору, 

несамостійність у прийнятті рішень;  

2) «нормативна» етична свідомість (НорЕС): ставлення до світу, себе та інших 

визначається критеріями етики, помітне прагнення до самовдосконалення та 

самоздійснення через авторитет, спрямованість до ідеалу;  

3) «стабільно-ціннісна» етична свідомість (СЦЕС): ставлення до світу, себе та 

інших увиразнюється усталеними етичними цінностями, чеснотами, потребою в 

самоздійсненні та самореалізації, акцентуванням уваги саме на ціннісному ставленні до 

світу, себе й інших, розвиненими рефлективними механізмами. 

Проте, якщо представити визначені типи етичної свідомості за групами, то можна 

виявити особливості розподілу досліджуваних у відповідності за критеріями: вік 

досліджуваних, тип етичної свідомості. Результати надано у таблиці 2. 

Отже, за даними таблиці 2 увиразнюється стійка динаміка зменшення кількості 

досліджуваних із «невизначеною» етичною свідомістю (значне зменшення із розвитком 

особистості в онтогенезі). У підлітковому віці відбувається збільшення кількості 

досліджуваних із «нормативною» етичною свідомістю й подальше зменшення кількості із 

«невизначеною» етичною свідомістю. Однак, спостерігається й стійке збільшення 
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кількості досліджуваних із «нормативною» етичною свідомістю. Поготів, серед молоді, 

виявляється більшість саме зі цією етичною свідомістю. Втім, серед дорослослих 

збільшується кількість осіб саме із стабільно-ціннісною етичною свідомістю, проте менша 

частка належить нормативній етичній свідомості. Тобто розвиток особистісних процесів, 

особистісна зрілість, самоактуалізація сприяють, власне, становленню етичної свідомості 

вищого рівню – стабільно-ціннісної. 

 

Таблиця 2 

Розподіл досліджуваних на різних етапах онтогенезу  

за критерієм «тип етичної свідомості» 

 

Тип етичної 

свідомості 

Групи досліджуваних (кількість у відсотках) 

Старші 

дошкільники 

Молодші 

школярі 

Підлітки Старшо-

класники 

Молодь Рання 

зрілість 

Невизначена  77,7 80 23,3 23,3 13,3 13,3 

Нормативна  13,3 20 48 60 90 34,4 

Стабілізаційно-

ціннісна  

- - 12 16,7 33,3 53,3 

 

Охарактеризуємо представників кожного типу етичної свідомості.  

Невизначена етична свідомість (НЕС) відзначається переважанням етично-

орієнтованих ідентифікаційних характеристик, провідні мотиви – самозахист, а 

найголовніші цінності – безпека. У діяльності керуються установкою зміцнення й 

збереження власного здоров’я. Отже, невизначеність у етичних цінностях, чеснотах і, 

власне, в суб’єктивній картині світу пов’язані з особливостями ідентичності особистості. 

Тобто, провідний компонент соціальної ідентичності спричиняє спрямованість індивіда 

саме на соціальний аспект діяльності. 

Нормативна етична свідомість (НорЕС) вирізняється домінуванням особистісних 

ідентифікаційних характеристик, глибоким і розмаїтим внутрішнім світом, складною 

особистісною ідентичністю й актуальністю родинних етичних цінностей. Яскраво 

виражена особистісна ідентичність супроводжується схильністю індивіда до самоаналізу, 

підвищеною критичністю до власних дій і спільноти загалом. Дійсно, моральний аспект є 

основою діяльності й успіху зазначених осіб. Повага до традицій, норм виявляється й у 

діяльності – у підвищених вимогах до себе та інших. У діяльності основний акцент 

робиться на взаємодії та відповідності нормам. 

Стабільно-ціннісна етична свідомість (СЦЕС) відзначається домінуванням 

персональної ідентичності в структурі ідентичності індивіда, спрямованістю на етично-

ціннісне самоудосконалення й зростання. Ціннісність як особистісна властивість є 

найсуттєвішою характеристикою осіб із зазначеною етичною свідомістю. Окрім цього, 

самостійність мислення, дій є ознакою діяльності таких особистостей. 

За результатами ІІІ фази експерименту (на основі емпіричних даних, отриманих за 

методикою О. Б. Фанталової «Рівень співвідношення «цінності» та «доступності» в різних 

життєвих сферах») ми намагалися виявити особливості перебування в ситуації 

морального конфлікту досліджуваних із різними типами етичної свідомості. У цьому 

випадку суттєвою детермінантою мотиваційної сфери особистості є динамічне 

співвідношення бажаних життєвих цілей, а також того, що є безпосередньо доступним, 

пов’язаним зі здійсненням конкретних цілей.  

Це співвідношення може поступово змінюватись у процесі діяльності і залежно від 

життєвих обставин. Тобто, моральний конфлікт – стан невідповідності в системі 

«свідомість – буття», а саме розрив між потребою в досягненні внутрішньо значущих 

ціннісних об’єктів і можливістю такого досягнення в реальності. Розходження між 

цінністю мети та її доступністю є своєрідним показником морального конфлікту в 



 130 

мотиваційній сфері людини (у випадку, коли цінності перевищують доступні конкретні 

цілі), або внутрішнім вакуумом (коли доступність конкретних легких цілей є важливішою 

для особи, аніж наявність цінностей). Тобто глибина морального конфлікту пов’язана з 

означеним співвідношенням, а в методичному плані має точні якісні і кількісні показники. 

За результатами факторного аналізу ми представили співвідношення наявності цінностей 

та доступності конкретних життєвих цілей, що знайшло відображення у таблиці 3. 

 

Таблиця 3 

Співвідношення «цінності» та «доступності» в різних життєвих сферах у 

досліджуваних з різними типами етичної свідомості 

(методика О. Б. Фанталової) 

Фактор Назва цінності р<0,05 

F1 Активна життєдіяльність 0,19 

F2 Здоров’я 0,14 

F3 Цікава робота 0,11 

F4 Краса природи, мистецтва, переживання прекрасного 0,57 

F5 Любов 0,40 

F6 Матеріальне забезпечене життя 0,03 

F7 Наявність вірних друзів 0,63 

F8 Упевненість у собі, свобода від внутрішніх 

суперечностей 
0,54 

F9 Пізнання (підвищення освіти, розвиток культури, 

інтелекту) 
0,79 

F10 Свобода як незалежність у вчинках та діях 0,47 

F11 Щасливе сімейне життя 0,70 

F12 Творчість 0,52 

 

За результатом факторного аналізу виявлено, що для усіх груп досліджуваних 

найсуттєвішими сферами, з якими пов’язаний моральний конфлікт, є переживання краси 

як етичної категорії, «любов», «наявність вірних друзів», «упевненість у собі, свобода від 

внутрішніх суперечностей», «пізнання», «свобода як незалежність у вчинках і діях», 

«щасливе сімейне життя», «творчість».  

Статистично значущі відмінності виявлені за шкалою «висока емоційна 

стабільність», сила «Я» (шкала «С», Кеттелл), «самодостатність» (шкала «Q²») і 

«мрійливість», «розвинена уява» (шкала «М»). При цьому «самодостатність» і «творчість» 

у досліджуваних з НорЕС не виходять за рамки середніх значень. Імовірно, що надвисока 

«незалежність від групових норм» також є сприятливим чинником для вибору 

оптимальних стратегій під час виходу із морального конфлікту в досліджуваних із СЦЕС. 

Разом із тим і «надвисока відірваність від моралі», «непрактичність» не є позитивними 

факторами у виборі успішних стратегій виходу із морального конфлікту. На заваді 

успішному виходу із морального конфлікту в досліджуваних із НЕС постає 

«недостатність уяви», «надвисока практичність», «залежність від групової думки», 

«соціального схвалення».  

Означені відмінності дозволяють зазначити, що досліджувані із НорЕС та СЦЕС 

під час виходу із морального конфлікту: більше спираються на цінності, логіку, аніж 

емоції; менше фрустровані; менше піддаються почуттю провини й депресивним станам; 

не такі активні та імпульсивні, як досліджувані із НЕС, тобто більш серйозні та 

розсудливі. 

Таким чином, особистість із сформованою етичною свідомістю вирізняється 

керуванням логікою, схильністю до ціннісного ставлення до себе, інших, саморегуляцією. 

Водночас досліджувані із СЦЕС відрізняються від НорЕС менша фрустрованістю, 

розвиненістю уяви. 
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Висновки. Отже, як уже зазначалося, «успішність» виходу із стану морального 

конфлікту в осіб із різними типами етичної свідомості може забезпечуватися різними 

поєднаннями когнітивно-стильових і характерологічних властивостей особистості. Тому 

пошук лише лінійних кореляцій індивідуальних характеристик із «оптимальністю» 

стратегій є недостатнім для вирішення поставлених завдань. У зв’язку з вищезазначеним 

для подальшого вирішення завдань необхідно чіткіше висвітлити групу досліджуваних 

зрілого віку зі сформованою етичною свідомістю. Зокрема виявити специфіки прояву 

етичної свідомості під час вирішення морального конфлікту й обрання «успішних» та 

«неуспішних» стратегій вирішення конфлікту.  

Таким чином, результати дослідження дозволяють вказати на наявність 

неоднорідності та складності цілісного утворення «етична свідомість». Поготів, 

упрозорюється зв’язок між етичною свідомістю та самоактуалізацією, що увиразнюється у 

впливі самоактуалізації на особливості структури та прояви етичної свідомості. Окрім 

визначення трьох типів етичної свідомості (невизначена, нормативна, етично-ціннісна) 

виявлено особливості їх проявів. 

Перспективи подальших досліджень етико-моральної проблематики ми бачимо у 

залученні та підготовки педагогів, психологів і батьків до участі у безпосередньому 

впливові на становлення та розвиток етичної сфери особистості в освітніх навчально-

виховних закладах. 
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Турбан В.В. Экспериментальное исследование разрешения моральных дилемм. В 

статье раскрываются цель, процедура и результаты экспериментального исследования решения 

моральных дилемм. По результатам экспериментального исследования выделяются три типа 

нравственного сознания (неопределенное, нормативное, нравственно-ценностное). Выявлено, что 

представители этих трех типов нравственного сознания по-разному решают моральные дилеммы. 

Показано, что столкнувшись с моральными дилеммами, участники эксперимента переходят от 

уровня моральных суждений до уровня суждений этических, именно таким образом выявляются 

не только моральные суждения, но и значимые для человека этические авторитеты (точнее - их 

образное представление). Исследование охарактеризовалось как выделение поведенческих 

стереотипов, которые обусловлены или этическими или моральными ценностно-мотивационными 

факторами. 

Ключевые слова: этика, мораль, нравственная дилемма, нравственное сознание, тип 

нравственного сознания, авторитет. 
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Turban V.V. Experimental study on moral dilemmas resolution. The article describes the 

purpose, procedures and results of our experimental study of moral dilemma solutions. According to the 

experimental study results, three types of ethical moral consciousness (undefined, normative, ethical and 

values) are distinguished. Representatives of these three types of ethical consciousness resolve moral 

dilemmas in different ways. The study shows that the respondents faced with moral dilemmas shifts from 

moral reasoning to ethical judgments, on this way not only moral judgments, but also ethical authorities 

(or rather their figurative representation) important for a person are manifested. The study subject is 

revealed through determination of behaviour stereotypes that are conditioned by ethical or moral value-

motivational factors. 

Thus, «successfulness» of moral conflict overcoming by people with different types of ethical 

consciousness can be achieved with various combinations of person’s cognitive style and character traits. 

Therefore, searching for only linear correlations of individual characteristics with «optimal» strategies is 

inadequate to challenges. 

The study results allow us to prove heterogeneity and complexity of a holistic «ethical 

conscience». Even more, relationships between moral consciousness and self-actualization becomes more 

understandable as well as influence of self-actualization on features of the moral consciousness structure 

and its manifestations. 

Keywords: ethics, morality, moral dilemma, ethical consciousness, types of ethical consciousness, 

authority.  
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Чепелєва Н.В.  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ САМОПРОЕКТУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ  

У ДИСКУРСИВНОМУ ПРОСТОРІ 

 
          Чепелєва Н.В. Дослідження самопроектування особистості у дискурсивному просторі. 

Розглянуто проблеми розвитку особистості з огляду на постнекласичний методологічний підхід, 

який тлумачить особистість як культурний об’єкт, що формується завдяки процесам 

самотворення, самопроектування та самодетермінації. Показано, що розуміння та інтерпретація 

соціокультурного та життєвого досвіду сприяють формуванню особистості як дискурсивного 

суб’єкта, що, у свою чергу, є однією із умов особистісного зростання. Визначено основні 

дискурсивні засоби створення людиною особистого проекту – наративи, міфи та особистісні 

концепції, які покладаються людиною в основу свого, саморозуміння саморозвитку та 

самопроектування.  

Ключові слова: постнекласична психологія, самопроектування особистості,  наратив, 

дискурс, особистий досвід, смисл, інтерпретація. 

 
Постановка проблеми. Проблема особистості є центральною для психологічної 

науки, оскільки саме особистість є основою для розуміння будь-яких психічних явищ. Не 
менш значущою є й проблема розвитку особистості, ключовими передумовами якого є 
оволодіння власною поведінкою, формування системи внутрішньої регуляції діяльності, 
яка забезпечує здатність людини до саморозвитку та самореалізації, що у свою чергу, є 
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необхідною передумовою успішної адаптації до мінливих умов ринку праці, 
цивілізаційних та культурних вимог суспільства. Особливо актуальною ця проблема є в 
сучасних соціокультурних умовах, коли все гострішою постає соціальна потреба в 
особистостях. що відповідають вимогам інформаційного суспільства, які, насамперед, 
передбачають здатність до особистісного саморозвитку, самопроектування, індивідуальну 
відповідальність за власні вчинки та долю суспільства у цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Таке тлумачення особистісного 
функціонування відповідає методологічному підходу, який отримав назву 
постнекласичного. Постнекласичний підхід передбачає активне включення до розгляду та 
дослідженню особистості соціально-історичного та культурного контексту. У рамках 
цього підходу розвиваються такі напрями досліджень, як соціальний конструкціонізм [2], 
наративна психологія [1; 10; 14; 15] і наративна практика [3; 5; 11], дискурсивна 
психологія [4]. Більшість з них пов’язані з так званим наративним поворотом у соціальних 
та гуманітарних науках. Він дозволив розширити предмет дослідження особистості з 
огляду на те, що когнітивні та інтерпретаційні процеси, результати яких знаходять своє 
відображення у наративних (оповідальних) текстах, складають ядро особистості та її 
індивідуального досвіду. Дискурсивний аналіз, у свою чергу, привернув увагу до 
активних міжособистісних та внутрішньособистісних процесів, за допомогою яких 
людина осмислює історію власного життя.  

У межах постнекласичного підходу соціокультурний світ можна розглядати як світ 
значень, що транслюються культурою та інтерпретуються людьми в їх повсякденному 
житті. При цьому поведінка людина, ситуація, в якій вона опинилася (точніше її 
інтерпретація), задаються насамперед мовою як важливим атрибутом культури. Саме 
означування реальності, тобто заміщення її певними культурно заданими схемами 
дозволяє не лише обдумувати, осмислювати те, що відбувається, аналізувати й 
переживати ті чи інші події, але й впорядковувати їх, творячи для себе нову психічну 
реальність, новий досвід [11]. 

Мета статті. Дати характеристику самопроектуванню як важливому чиннику 
розвитку особистості у контексті психологічної герменевтики, яка є невід’ємною 
складовою постнекласичного методологічного підходу. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Самопроектування ми 
розглядаємо як здатність особистості діяти, виходячи із власного задуму, проекту 
відносно свого майбутнього та власної особистості, що є однією із провідних детермінант 
здійснення життєвих планів та намірів. Воно базується на інтерпретації та осмисленні 
попереднього особистого і соціокультурного досвіду шляхом занурення у 
соціокультурний дискурсивний простір та створенні власного смислового простору, що є 
вагомим чинником розвитку особистості. По суті – це створення нового контексту життя, 
що задає нові вектори особистісного розвитку, які базуються на відкритості новому 
досвіду. 

Мета самопроектування – сформувати особистісний проект розвитку, що 
передбачає створення життєвої стратегії, програми, обрання життєвої перспективи, а 
також засвоєння способів забезпечення особистісного зростання та втілення їх як в 
особистісному проекті, так й у проекті власного життя. Ідеальний проект бажаного 
розвитку будується самою особистістю на основі власного життєвого та узагальненого 
соціокультурного досвіду. Він є базисним центром смислоутворення, що дозволяє 
вибудувати життєві стратегії та сформувати плани перспективи і програми особистісного 
розвитку та втілити їх у життєвих практиках. 

Самопроектування передбачає наявність у внутрішньому плані свідомості певного 
дискурсивного поля, яке постійно поповнюється за рахунок набутого досвіду й 
узагальнюється на основі внутрішніх інтенцій особистості та структурується під впливом 
цілей, мотивів, намірів людини. При цьому людина спирається й на соціокультурні 
концепти, які організують її особистісний досвід. 

Таким чином, у процесі розвитку особистість бере на відповідальність за власне 
життя, стаючи не лише його автором, а й творцем самої себе. Авторство, що базується на 
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процесах інтерпретації та реінтерпретації життєвого досвіду, передбачає створення 
проекту «Я» та постійне його відображення, перевизначення, добудовування у дискурсі, 
насамперед в автонаративах, які, асимілюючись у смисловий простір особистості, 
створюють неповторну життєву історію. Це, у свою чергу, передбачає постійну 
інтерпретацію, осмислення особистістю власних життєвих ситуацій, подій, своєї 
поведінки у них та відтворення результатів цих процесів у наративних текстах. Саме 
так створюється наративних простір, який за допомогою процедур інтерпретації 
трансформується у смисловий простір особистості. Авторство і є показником зрілої 
особистості, що осмислила себе, власний життєвий досвід та створила на цій основі свій 
особистісний проект і здатна розвиватися у напрямі реалізації цього проекту.  

Особистісний проект можна тлумачити як осмислену версію людського буття. 
Будучи втіленим у дискурсивній формі, він дає можливість особистості усвідомлювати 
себе, власний досвід, розкривати власні сенси. Реалізація такого проекту дає можливість 
людині не тільки самореалізуватися у соціумі, а й визначити шляхи власного розвитку у 
тому напрямі, який здається їй у даних соціокультурних та життєвих умовах найбільш 
прийнятним, таким, що відповідає власним цілям та завданням. Іншими словами, обраний 
проект стає «смисловою домінантою», базисним центром смислоутворення,  визначаючи 
значимість усього, що відбувається з людиною, та відкриваючи перспективи подальшого 
особистісного зростання. 

Таким чином, особистісний проект передбачає: 1) створення «задуму себе», тобто 
конструювання Я-можливого, або Я-бажаного, або ж Я-ідеального; 2) створення схеми 
або сюжету подальшого життя і себе у ньому; 3) реалізацію цього задуму шляхом 
вибудовування бажаної, передбачуваної ідеальної історії власного життя або плану, за 
яким втілюватиметься задум, а також конструювання власної ідентичності, адекватної 
власному задуму. Проект базується на соціокультурних зразках, а також на наявній в 
особистості концепції себе і свого життя, яка, з одного боку, задає зміст проекту, з іншого 
– вибудовує обмеження задуму та можливостей його реалізації. 

При цьому важливу роль у процесі як життєвого, так й особистісного 
самопроектування відіграють завдання, які ставить перед собою особистість. Ці завдання 
попервах запозичуються із соціуму, але у процесі життя та власного розвитку людина 
може їх перевизначувати та довизначувати, реконструюючи таким чином як власні 
уявлення про зовнішню та внутрішню реальність, так й результати інтерпретації і 
реінтерпретації особистого досвіду. 

Невичерпним семіотичним ресурсом для самоосмислення та самопроектування є 
тексти культури, оскільки у них зафіксовані соціокультурні норми, програми, способи 
освоєння реальності, представлені різні культурно прийнятні варіанти особистісного 
розвитку та шляхи самоконструювання, а також версії «ідеальної» для даної культури 
особистості. Інакше кажучи, тексти культури є одним із універсальних засобів 
саморозуміння, самоідентифікації та саморозвитку [9]. Насамперед це стосується 
оповідальних текстів (наративів). 
 У процесі засвоєння культурних наративів відбувається «врощення» особистості у 
наративну структуру, оскільки наратив є вираженням перетину індивідуального та 
соціального полюсів людського життя, дозволяючи на основі осмислення 
соціокультурного досвіду, співвіднесення його з досвідом особистим вибудовувати власну 
біографію, власну долю. Наративні шаблони структурування життєвого досвіду стають 
життєвими шаблонами, згідно яких структуруються не лише оповіді, але й вчинки людей.  

Тексти, що створюються у дискурсивному просторі культури, не просто 
дозволяють закарбувати у соціальній пам’яті найбільш значимі з точки зору культури 
події, а й дають змогу ранжувати їх за ступенем важливості, наділяти їх оцінювальними 
характеристиками, а також забезпечувати їхню трансляцію кожній окремій особистості – 
члену даної культури. Як наслідок, ті чи інші значимі культурні події починають 
сприйматися і як частина зовнішнього середовища, і як невід’ємна складова власне 
людського світу. При цьому дискурсивний простір, з одного боку, є умовою стабільності 
культури, оскільки створювані у ньому тексти є носіями культурної традиції. З іншого 
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боку, створюються умови для виникнення нових культурних сенсів і, відповідно, 
породження нових культурних повідомлень [8]. 

До основних типів текстів культури можна віднести символічні, метафоричні та 
теоретичні (концептуальні) тексти. Усі вони можуть бути представлені в оповідній 
(наративній) або описовій формах, Якщо мова йде про перші два типи текстів, то 
наративна форма, на нашу думку. є більш розповсюдженою, враховуючи ту роль, яку 
відіграє наратив у культурному семіотичному просторі. Що стосується теоретичних 
текстів, які містять основні концепти культури, то тут може використовуватися як 
наративна форма (особливо це стосується історичних текстів), так й форма, яку умовно 
можна назвати ненаративною.  

Можна припустити, що освоюючи тексти культури, особистість розвивається як 
дискурсивний суб’єкт, що і є основою для засвоєння соціокультурного досвіду, розвитку 
здатності до самопроектування через розуміння, інтерпретацію та інтерналізацію 
основних текстів культури.  

Дискурсивний суб’єкт – це суб’єкт, що є певним інтегрованим семіотичним 
утворенням з центром «Я», утворення, яке не існує саме по собі поза символічної 
взаємодії з іншими людьми. Він живе у просторі мовних практик, тобто фактично 
становить місце зустрічі різних дискурсів [6]. Стаючи дискурсивним суб’єктом, 
особистість набуває здатності створювати дискурси, а не підкорюватися їм або 
репродуктивно їх відтворювати. Інакше кажучи, дискурсивна суб’єктність передбачає 
авторство, тобто здатність виразити себе у тексті. Такий текст отримав назву «я-тексту 
особистості». Він будується на основі культурно заданих дискурсивних моделей, 
найбільш розповсюдженою із яких є наративна модель. Наративна модель передбачає 
відтворення певної історичної канви життя особистості за законами створення оповіді [6]. 

Інакше кажучи, особистість можна тлумачити як автора, оповідача та дослідника 
власного життя, суб’єкта, що намагається віднайти у ньому сенс та порядок. Як зазначає 
Т.Р. Сарбін, люди, з одного боку є авторами Я-наративів, з іншого – дійовими особами у 
просторі цих оповідальних текстів, а отже багато особистісних феноменів є активними 
наративними реконструкціями [10]. Однією з провідних функцій створення та 
трансформації особистих історій є підтримка та розвиток ідентичності людини, розвиток 
уявлень про власне Я, а також здатність ефективнішого розуміння інших людей та 
продуктивної взаємодії з ними. Причому таке конструювання ідентичності особистості 
відбувається на основі культурних моделей – прочитаних текстів, оповідей інших людей, 
образів, поданих у засобах масової інформації тощо (докладніше про наративну 
ідентичність особистості див. у [12]). 

Необхідність самоосмислення, уточнення або навіть перевизначення особистого 
проекту особливо загострюється у період переломних подій, у яких людина стикається з 
ситуаціями, які умовно можна назвати «перерваною ідентичністю». Як зазначає В.В. 
Нуркова, у подібних ситуаціях виникає необхідність перевизначення ідентичності. Це 
події, пов’язані з осмисленням та переосмисленням життя та самого себе, подій, що 
вимагають особистісного зусилля на подолання певних ситуацій, а іноді навіть й відмову 
від слідування певним соціальним нормам. Вони передбачають вихід за межі 
ідентичності, що склалася, та формування нової [7]. 

Нами було виділено наступні соціокультурні особистісні проекти, які 
пропонуються культурою і відображені в її текстах: 

- Homo faber (людина, що працює). 
- Homo ludens (людина, що грає). 
- Людина, що творить. 
- Людина, що розвивається. 
- Людина, що розмірковує (рефлексивна). 
- Людина, що споживає. 
На основі текстів культури та закладених у них соціокультурних проектах 

будуються персональні тексти, що відображують особистісний та життєвий проекти, а 
також можливі шляхи самоінтерпретації, самоосягнення та самоконструювання.  
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Ми вважаємо за можливе говорити про дискурсивне самопроектування, оскільки 
людина самовизначається, самопроектується у дискурсі. Тут ми спираємося на 
О.Є. Сапогову, яка зазначала, що знак, символ, текст – все це інструменти не просто 
присвоювання культури, а й особистісного самовизначення людини у культурі, 
розширення власних кордонів та вихід за власні межі. Особливість текстових утворень як 
психічних знарядь полягає у тому, що вони мають подвійну спрямованість – кожен з них 
звернений одночасно і до соціокультурних реалій (за їх допомогою людина намагається 
трансформувати навколишній світ, вплинути на інших), й до суб’єктивності людини (вони 
стають засобом суб’єктивного перетворення внутрішнього світу) [9]. 

Дискурсивне самопроектування можна тлумачити також як імовірнісний процес. 
Різноманітні життєві події не лише можуть мати різні смислоутворювальні центри та по-
різному осмислюватися на окремих життєвих етапах, а й відкривають у кожної людини 
внутрішні смислові простори, які створюють можливість для реалізації свого 
внутрішнього потенціалу [13]. 

Провідними дискурсивними форми, в яких може втілюватися проект «Я», є 
наративи, міфи, легенди про себе, особистісні концепції, що створюють різноманітні 
«версії себе потенційного», програмуючи таким чином власний особистісний розвиток. 
При цьому, створюючи власний особистісний та життєвий проекти, людина ставить перед 
собою «завдання на смисл», у процесі розв’язання якого створює власну ментальну 
модель світу і самої себе, вибудовує власні життєві стратегії.  

Інакше кажучи, самопроектування – це завдання для самої особистості (насамперед 
завдання на смисл), у процесі розв’язання якого людині слід осмислити себе, власну 
життєву ситуацію та перспективу, переглянути свою позицію у ціннісно-смислових 
координатах, не лише інтерпретуючи та реінтерпретуючи свій життєвий досвід, а й саму 
себе. У свою чергу, реалізація особистісного проекту спрямована на впорядкування та 
визначення самого себе не лише для самоздійснення у соціальному світі, а й для 
саморозвитку, вибудовуванню власних канонів, нормативів, цінностей. Обраний проект 
стає «смисловою домінантою», базисним центром смислоутворення,  визначаючи 
значимість усього, що відбувається з людиною, та відкриваючи перспективи подальшого 
особистісного зростання. 

На основі викладених вище методологічних положень нами була визначена 
специфіка розуміння особистості, здатної до саморозвитку та самопроектування, яка 
складається з таких характеристик: 

- Контекстуальність, чуттєвість до соціокультурних впливів, зануреність у 
соціокультурний контекст.  

- Відкритість світу, довіра до нього, яка є результатом осмислення минулого 
досвіду та його спрямованості на майбутнє. Це, у свою чергу, дозволяє особистості 
конструювати себе, власну ідентичність, а також створювати життєві плани, програми, 
бачити життєві перспективи та діяти відповідно до них. 

  - Гнучкість, динамічність ментальної моделі світу, здатність її відгукуватися на 
зовнішні впливи й перебудовуватися відповідно до змін соціокультурного контексту. Ця 
характеристика особливо важлива у зв’язку з тим, що для сучасного суспільства все більш 
вираженою є тенденція до заміни соціальних та культурних норм певними соціальними 
практиками. Це, у свою чергу, означає, що культурні та соціальні метанаративи все 
більше заміщуються наративними практиками, тобто у сучасному соціокультурному 
просторі метарозповіді (метанаративи) поступаються місцем оповідуванню 
(рассказыванию) як наративному процесу. Тому ми маємо розвивати в особистості 
наративну компетентність, тобто здатність здійснювати ці наративні практики та 
вибудовувати на їх основі проекти особистісного зростання.   

- Усвідомлення унікальності, своєрідності власного життя, розгляду його як 
неповторної особистої історії, вписаної при цьому у соціокультурний та історичний 
контексти. Ця характеристика  дозволяє узгоджувати цінності особистості, соціуму і 
культури та трансформувати їх у власні ціннісні орієнтації, формуючи тим самим відчуття 
самоцінності власної особистості.  
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- Відносна незалежність від зовнішніх впливів при збереженні поваги до чужих 
життєвих історій та усвідомленні свого включення у соціокультурний контекст. Вона 
дозволяє усвідомити себе, свій досвід, вибудувати власну Я-концепцію, базуючись на 
культурних, сімейних та особистих історіях, а також діяти відповідно до цих уявлень.  

- Вміння вибудовувати історію власного життя як неповторний відкритий 
особистісний твір. Ця ознака дозволяє людині мов би відсторонитися від негативних 
переживань, перевести спогади про травмуючи події у зовнішню історію, тим самим 
трансформуючи її у більш продуктивну історію, узгоджуючи таким чином травматичні та 
нетравматичні фрагменти досвіду, роблячи його несуперечливим. Якщо ж людина 
постійно «пережовує» одні й ті ж теми, використовуючи тільки ті інтерпретаційні схеми, 
що дозволяють створити область релевантності, яка виключає травмуючі фрагменти 
досвіду, то досвід зовні може виглядати як несуперечливий, однак, при цьому бути 
стагнуючим, таким, що перешкоджає особистісному зростанню людини.  

Висновки. Особистість у межах постнекласичного методологічного підходу 
передбачає тлумачення її як людини, здатної до самоосмислення та осмислення світу 
через засвоєння основних культурних дискурсів, розуміння та інтерпретації життєвого 
досвіду, а також переосмислення, трансформацію власного життєвого досвіду залежно від 
мінливих зовнішніх обставин, а також життєвих планів, завдань та перспектив 
особистості.  

Одним із чинників особистісного функціонування є дискурсивні практики, які 
дають можливість людині вибудовувати власну психічну реальність, власний життєвий 
проект залежно від соціокультурного та особистісного контексту.  

Самопроектування можна тлумачити як здатність особистості діяти за власним 
задумом, проектом, планом. Воно базується на інтерпретації та осмисленні попереднього 
особистого та соціокультурного досвіду, що здійснюється шляхом занурення у 
соціокультурний дискурсивний простір та створення власного смислового простору, який 
виступає як вагомий чинник особистісного зростання. 

Провідними дискурсивними формами, в яких втілюється особистісний проект є 
наративи, міфи, легенди та концепції себе. 

Перспективи подальших досліджень. На основі запропонованої концепції 
розробити психологічно обґрунтовані технології дискурсивного самопроектування людей 
різних вікових та соціальних груп. 
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         Чепелева Н.В. Исследование самопроектирования личности в дискурсивном 

пространстве. Рассмотрены проблемы развития личности с точки зрения постнеклассического 

методологического похода, который трактует личность как культурный объект, формирующийся 

благодаря процессам самосозидания, самопроектирования и самодетерминации. Показано, что 

понимание и интерпретация социокультурного и жизненного опыта способствуют формированию 

личности как дискурсивного субъекта, что, в свою очередь, есть одним из условий личностного 

роста. Определены основные дискурсивные средства создания человеком личного проекта – 

нарративы, мифы и и личностные концепции, которые личность кладет в основу своего 

самопонимания, саморазвития и самопроектирования.  

         Ключевые слова: постнеклассическая психология, самопроектирование личности,  нарратив, 

дискурс, личный опыт, смысл, интерпретация. 

 

        Chepeleva N.V. Study of  personality self-designing in the discursive space. The paper covers the 

problems of personality that are considered from the perspective of the post-non-classical methodological 

approach, which tends to construe personality as a cultural object formed through the processes of self-

creation, self-designing and self-determination. The evidence is given that understanding and 

interpretation of socio-cultural and life experience promote the formation of personality as a discursive 

object. In turn, this is a key feature of a mature personality which comprehended itself, its own life 

experience, created the personality design on this basis, and which is able to develop towards this design 

implementation.  

Self-designing is defined as an ability  of the individual to act on the basis of their own idea, 

design. Self-designing is based on the interpretation and understanding of previous personal and socio-

cultural experience by the immersion into a socio-cultural discursive space and creation of   own sense 

space as an important factor of personal development.  

The interpretation of the personal design as a meaningful version of human existence is proposed. 

Being embodied in the discursive form, it gives the possibility to the personality to aware itself and build 

the trajectory of its development, the corresponding with own aims and objectives. Such design becomes 

a sense dominant, the basic centre of creating meaning, opening perspectives for further personal growth.  

The ways of personal self-designing are identified: interpretation and reinterpretation of the 

personal and socio-cultural experience, the creation of  own symbol systems; the personal narratives and 

concepts of human life generation. It is shown that the main discursive forms, which may implement the 

personal design, are narratives, myths, legends about yourself, personal concepts.  

            Keywords: post-non-classical psychology, personality self-designing, narrative, discourse, 

personal experience, sense, interpretation. 
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Chuchra M. 

WSPARCIE SPOŁECZNE CHORYCH NA SCHIZOFRENIĘ 

I  ICH RODZIN 

 
Chuchra M. Wsparcie społeczne chorych na schizofrenię i  ich rodzin. Celem artykułu jest 

odpowiedź na pytanie, czy chorzy na schizofrenię i ich rodziny doświadczają wsparcia społecznego oraz 

od kogo otrzymują pomoc najczęściej? Problem opracowano na podstawie najważniejszej, dostępnej 

literatury, głównie anglojęzycznej. System wsparcia społecznego jest bardzo ważny dla każdego 

człowieka, zwłaszcza dla chorego, gdyż pełni rolę ochronną i wspomagającą. Wielkość i jakość sieci 

wsparcia jest szczególnie ważna u chorych na schizofrenię, gdyż  jest znacząco związana między innymi 

z redukcją objawów psychopatologicznych, lżejszym przebiegiem choroby, mniejszą liczbą 

hospitalizacji, lepszą jakością życia, lepszym funkcjonowaniem psychospołecznym i strategiami radzenia 

sobie z problemami oraz mniejszym brzemieniem rodziny. Mimo większego brzemienia w chorobach 

psychicznych, pacjenci i ich rodziny otrzymują mniej wsparcia ze strony otoczenia, niż chorzy 

somatycznie i ich rodziny.  

Słowa kluczowe: schizofrenia, wsparcie społeczne, pacjenci,  rodzina 

 

Wstęp. Obecność innych ludzi jest istotna, aby człowiek mógł żyć i rozwijać się. 

Szczególnie ich bliskość i pomoc nabiera znaczenia w sytuacji choroby, zwłaszcza przewlekłej 

choroby psychicznej. Czas trwania choroby wpływa na poziom brzemienia rodziny. Jak pisze de 

Barbaro [1 s. 93] – „ciężar dłużej dźwigany jest cięższy”. Można także dodać, że ciężar 

dźwigany wspólnie z innymi, jest lżejszy, dlatego poczucie bliskości innych ludzi w trudnych 

momentach życia jest tak istotne. 

Na poszczególnych etapach choroby potrzebujący mogą oczekiwać różnego rodzaju 

pomocy. Czasem potrzebują konkretnej informacji, innym razem pomocy finansowej czy 

poświęcenia swojego czasu. Niekiedy mogą oczekiwać jedynie towarzyszenia w drodze do 

szpitala, innym razem wysłuchania tego, co mają do powiedzenia, a jeszcze innym - 

współobecności w milczeniu, dającej poczucie bliskości i akceptacji. Istotne jest to, aby 

oferowana pomoc odpowiadała oczekiwanej. 

Badania przeprowadzone w latach 70-tych XX wieku wykazały, że ludzie otoczeni bliską 

rodziną, mający wielu przyjaciół, należący do organizacji lub wspólnot, cieszą się lepszym 

zdrowiem i lepiej radzą sobie w sytuacjach trudnych. Czują się bardziej zakorzenieni 

(zintegrowani), gdy relacje z innymi zapewniają im poczucie bezpieczeństwa, rozwój 

zainteresowań i zdolności, realizację potrzeby przywiązania, przekonanie o własnej wartości, 

poczucie niezawodności sojuszy oraz przewodnictwo [za 2]. Wtedy pojawiło się pojęcie 

wsparcia społecznego (social support). Wywodzi się więc ono z doświadczeń klinicznych i 

obserwacji grup samopomocy oraz staje się przedmiotem badań zarówno psychologów 

klinicznych, jak i społecznych. 

Udowodniono znaczący wpływ jakości związków społecznych pacjentów i ich rodzin na  

zdrowie, leczenie i rokowanie zarówno w przebiegu chorób somatycznych [3, 4, 5], jak i 

psychicznych  [6,7,8]. Wykazano także, że zwiększone ryzyko śmierci związane jest z małą 

liczbą i słabą  jakością więzi społecznych [9,10]. Ta zależność jednak nie jest taka prosta, gdyż 

relacje społeczne mogą zarówno sprzyjać  zdrowemu stylowi życia, ale w niektórych sytuacjach 

także mu szkodzić. Tak więc zmienne wsparcia  wpływają na ludzki system odpornościowy w 

sposób zarówno pozytywny, jak i negatywny [10]. Wykrycie tych uwarunkowań jest więc 

dużym wyzwaniem dla badaczy.  

Celem artykułu jest odpowiedz na pytanie, czy chorzy na schizofrenię i ich rodziny 

doświadczają wsparcia społecznego? Tak sformułowany problem rodzi następne pytania, a 

mianowicie: od kogo otrzymują pomoc najczęściej? jakiego rodzaju wsparcia doświadczają  i 

czy jest ono adekwatne do potrzeb?  

W pierwszej części artykułu zostaną przytoczone jedynie wybrane pojęcia związane ze 

wsparciem społecznym, wprowadzające czytelnika w problematykę zagadnienia. Część druga 

omawia zagadnienie wsparcia społecznego u chorych na schizofrenię w kontekście sieci 
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społecznej chorych i ich rodzin, kolejna natomiast dotyczy źródeł oraz rodzajów, zaś ostatnia – 

oferowanych form wsparcia. 

1. Pojęcie wsparcia społecznego 

 Wsparcie społeczne jest różnie pojmowane przez badaczy zajmujących się tym 

problemem. W wielu pracach nie  definiowano tego zjawiska, ale podawano jedynie jego 

określenia operacyjne [11].  

Według Sarasona [za 2] wsparcie społeczne to „pomoc dostępna dla jednostki w 

sytuacjach trudnych, stresowych”. Jest to więc szerokie i pragmatyczne ujęcie, podczas gdy inne 

utożsamiają je z zachowaniami pomocnymi, lub definiują je jako „zaspokojenie potrzeb w 

trudnych sytuacjach, gwarantowane przez osoby znaczące i grupy odniesienia” [11, 12]. Sęk i 

Cieślak, przeanalizowawszy szereg prac oraz określeń dotyczących wsparcia doszli do wniosku, 

że badacze na ogół wyróżniają następujące jego  kategorie (wymiary):  

- wsparcie funkcjonalne i strukturalne, 

- źródła wsparcia społecznego, 

- typy (rodzaje) wsparcia, 

- wsparcie otrzymywane i spostrzegane, 

- potrzebę wsparcia i mobilizację wsparcia. 

Wsparcie w ujęciu funkcjonalnym rozumiane jest jako „rodzaj interakcji społecznej, 

która zostaje podjęta przez jednego lub obu uczestników w sytuacji problemowej, trudnej, 

stresowej lub krytycznej”[11]. Celem tej wspierającej interakcji jest zmniejszenie stresu lub 

kryzysu poprzez towarzyszenie, wymianę emocji, tworzenie poczucia przynależności, 

bezpieczeństwa i nadziei oraz zbliżenie do rozwiązania problemu [13]. Wymiana emocji, 

informacji czy dóbr materialnych może być jedno lub dwustronna. W układzie tym wyróżnia się 

osobę wspierającą i otrzymującą wsparcie. Istotne jest, aby rodzaj i wielkość udzielanego 

wsparcia odpowiadała potrzebom odbiorcy. Nietrafna pomoc może stanowić dodatkowe 

obciążenie [14]. Udzielając wsparcia, należy także pamiętać, aby nie przybrało ono formę 

„wyręczania” lub „zastępowania”. Niektórzy badacze [15] uważają, że permanentne wsparcie 

może spowodować, że przyjmująca je osoba (czy rodzina) utraci zdolność samodzielnego 

radzenia sobie z problemami i uzależni się od pomocy i wsparcia otoczenia. „Gęsta” sieć i 

wysoki poziom wsparcia społecznego może wywierać negatywny wpływ na zdolności 

adaptacyjne człowieka, a niekiedy może dawać poczucie nadmiernej kontroli społecznej, 

niekorzystnie oddziaływać na samoocenę oraz ocenę własnej skuteczności [16, por.11]. 

W omawianej interakcji istotne są także takie czynniki jak osobowość odbiorcy i dawcy 

wsparcia oraz czynniki sytuacyjne [17], czy – jak to podkreśla Sęk [18] – kontekst wsparcia, 

który różnicuje źródła wsparcia oraz trafność dopasowania jego rodzajów. I tak np. osoby 

zewnątrzsterowne oczekują więcej wsparcia, ale słabiej je wykorzystują, natomiast osoby 

wewnątrzsterowne (autonomiczne) oczekują go mniej, ale nawet niewielkie wsparcie potrafią 

maksymalnie wykorzystać [11]. W literaturze przedmiotu można spotkać interesujące dane 

dotyczące związku wsparcia społecznego z czynnikami osobowościowymi [19] czy też płcią 

badanych [20,21]. 

Przez wsparcie strukturalne rozumie się obiektywnie istniejące i dostępne sieci społeczne 

oparte na więzi i pełniące funkcję pomocną wobec osób znajdujących się w sytuacji trudnej. 

Badania prowadzone w tym zakresie analizują wielkość, gęstość, spójność i dostępność sieci, 

przy czym ta ostatnia cecha okazuje się być najistotniejszą [11].   

Mówiąc natomiast o źródłach wsparcia, dzieli się je zazwyczaj na rodzinne, 

przyjacielskie, towarzyskie i sąsiedzkie. Wyróżnić można także grupy zawodowe, wyznaniowe, 

towarzystwa, instytucje oraz profesjonalistów (terapeuci, lekarze, pracownicy socjalni) czy 

grupy samopomocowe [11]. Aktualnie akcentuje się rolę grup samopomocowych, złożonych z 

osób o podobnych problemach. Doświadczenie kliniczne ukazuje, że często stanowią one 

najlepsze źródło wsparcia [22]. 

W zależności od przyjętej koncepcji teoretycznej, badacze wymieniają różne rodzaje 

wsparcia. Tardy [23] np.  wyróżnia cztery rodzaje wsparcia: informacyjne, instrumentalne, 
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wartościujące i emocjonalne. W nowszych pracach można spotkać podziały na: wsparcie 

emocjonalne, informacyjne, instrumentalne, materialne (rzeczowe) i duchowe [2,11,24]. Rodzaje 

wsparcia  mogą być jednak różnie pojmowane i przyjmowane w zależności od kultury [25]. W 

społecznościach opiekuńczych łatwiej jest przyjąć wsparcie niż w autonomicznych, co nie jest 

bez znaczenia przy określaniu jego poziomu. 

W badaniach nad wpływem wsparcia społecznego na stan zdrowia, wyróżnia się dwa 

podejścia – ilościowe i jakościowe. Podejście pierwsze powołuje się na miary obiektywne i 

dotyczy analizy wspierającej sieci społecznej, zaś drugie powołuje się na subiektywne miary, 

takie jak poczucie wsparcia, dostępność, wartość i adekwatność [26]. Szczególny jednak 

problem stanowi brak dobrych kwestionariuszy do pomiaru wsparcia społecznego [27]. 

2. Sieci wsparcia społecznego chorych na schizofrenię  

 Wsparcie społeczne chorych psychicznie można rozpatrywać na dwóch poziomach (w 

znaczeniu węższym lub szerszym). Pierwszy będzie dotyczył wspierania osoby chorej przez 

rodzinę i  otoczenie, drugi natomiast - wspierania rodziny z osobą chorą. W praktyce są one 

wzajemnie powiązane i podobnie w literaturze - omawiane łącznie. W znaczeniu strukturalnym 

badane są  istniejące sieci wsparcia i jego źródła, zaś w  funkcjonalnym -  rodzaje wsparcia [28]. 

Wsparcie społeczne jest na ogół konceptualnie zintegrowane z modelem schizofrenii jako 

choroby indukowanej stresem [29]. Można więc oczekiwać, że wsparcie społeczne jest 

szczególnie ważne w odniesieniu do psychoz, gdyż są dowody [za 30], iż na przebieg tych 

chorób wpływają stresory środowiskowe [31, 32], a wsparcie społeczne może redukować 

stresory lub mieć na nie wpływ buforujący [33]. 

W przewlekłych chorobach jakość sieci społecznych jest pozytywnie związana z lepszą 

reakcją na leczenie, szybszym powrotem do zdrowia i dłuższym przeżyciem. Istnieje wiele 

doniesień wskazujących na istotną relację między wsparciem społecznym a przebiegiem 

schizofrenii [29,34,35]. W literaturze przedmiotu na ogół panuje zgodność, że wsparcie ze strony 

innych jest pożądane i korzystnie wpływa zarówno na pacjenta, jak i rodzinę [36,37,38] oraz, że 

chorzy na schizofrenię doświadczają go mniej w porównaniu z innymi chorymi [39,40]. Jedynie 

sporadycznie spotyka się poglądy, że relacje wspierające nie przynoszą oczekiwanego efektu 

[41], a niekiedy – jak twierdzi Wing [za 42] -  mogą szkodzić. Ma to miejsce w sytuacji, gdy 

interakcja społeczna jest zbyt intensywna i zamiast wsparcia powoduje stres zwiększający 

objawy psychotyczne. 

Mimo większego poziomu brzemienia wśród rodzin z chorym na schizofrenię, otrzymują 

one mniej wsparcia niż  rodziny chorych somatycznie [43, 44]. W jednym z przeglądów badań 

dotyczących sieci społecznej chorych na schizofrenię, Randolph [za 45] wskazał na istnienie w 

niej  nieprawidłowości. Badacze raczej zgodnie wskazują, że chorzy na schizofrenię mają 

mniejsze sieci społeczne niż pacjenci, którzy nie są psychotyczni i mniej przyjaciół czy bliskich 

relacji. Trudno jest wyróżnić średni rozmiar sieci społecznej ze względu na różnice w jej 

definiowaniu w poszczególnych pracach, jednak szacuje się, że jest to około 5-16 osób u 

chorych z zaburzeniami psychotycznymi, w porównaniu z siecią co najmniej od 14 do 20 osób w 

grupach nie klinicznych [46, 47]. W porównaniu z ogólną populacją, w sieci społecznej 

pacjentów przeważają  członkowie rodzin, charakteryzują się one większą gęstością i bardziej 

asymetrycznymi relacjami. Co więcej, zdolność pacjentów do utrzymania kontaktów 

społecznych wiąże się z rozległością i jakością sieci społecznych ich krewnych [48]. Apele o 

zintensyfikowanie relacji wspierających i powiększenie sieci wsparcia stanowią treść konkluzji 

wielu artykułów.  

 Prowadzone liczne badania ujawniły, że istnieje związek między wielkością i jakością  

sieci wsparcia posiadaną przez chorych na schizofrenię i ich rodziny a następującymi 

zmiennymi: 

a)  przebiegiem choroby i hospitalizacją. Gdy chorzy na schizofrenię mają wspierające 

relacje społeczne, rzadziej trafiają do szpitala. Hospitalizacja natomiast zwiększa stygmatyzację, 

                                                           
7 Paragraf  drugi i trzeci artykułu opracowano na podstawie: M. Chuchra. Rodzina z dorosłym dzieckiem chorym na 

schizofrenię. Lublin 2010 s. 62-72. 
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izolację społeczną, uszkadza związki przyjacielskie i uniemożliwia utrzymywanie wspierających 

relacji społecznych [49,50]. 

b)  objawami psychopatologicznymi. Badania potwierdziły, że wspierające relacje 

społeczne mogą zmniejszyć objawy [39, 49, 50], zaś ich brak  - powoduje nasilenie 

psychopatologii [51]. 

 c)  funkcjonowaniem psychospołecznym i strategiami radzenia sobie z problemami. 

Na wybór strategii radzenia sobie z problemami ma wpływ gęstość sieci społecznej 

jednostki, a z kolei sieci społeczne są najistotniejszymi czynnikami tworzenia adaptacyjnych 

strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W chorobach przewlekłych, krewni ze słabą 

siecią społeczną często przyjmują zogniskowane na emocjach strategie radzenia sobie, takie jak 

rezygnacja czy unikanie w stosunku do choroby pacjenta, podczas gdy krewni ze wspierającą 

siecią społeczną – strategie radzenia sobie zorientowane na problem [52]. 

d)  jakością życia. Kontakty społeczne znacząco wpływają na jakość życia, dlatego też 

apeluje się o opracowanie interwencji umożliwiających osobom chorym na schizofrenię 

zwiększenie satysfakcji z relacji z innymi [51, 53, 54]. 

e)  poziomem brzemienia krewnych. Jak wykazują badania, mimo większego poziomu 

brzemienia wśród rodzin z chorym na schizofrenię, otrzymują one mniej wsparcia niż  rodziny 

chorych somatycznie. Komponenty społecznego wsparcia są najsilniejszymi predykatorami 

związanymi ze zdrowiem psychicznym członków rodzin chorego na schizofrenię [7, 8, 55]. 

f) zmiennymi demograficznymi. Sieć społeczna danej osoby jest w dużym stopniu 

zależna od zmiennych socjo-demograficznych, takich jak wiek, płeć, stan cywilny, 

wykształcenie, praca, dochody czy miejsce zamieszkania [56, 57]. Przeprowadzone badania 

ujawniają zróżnicowane wyniki. 

3. Źródła i rodzaje  wsparcia 

Omawiając źródła wsparcia wobec osób chorych na schizofrenię, na ogół panuje 

zgodność, że im większa sieć wsparcia (a więc więcej źródeł), tym korzystniejsze jest to dla 

pacjenta. Sprzeczne natomiast poglądy dotyczą  rodziny, a więc najbliższego potencjalnego 

źródła pomocy. Jedni badacze donoszą, że największym i najistotniejszym, pozytywnym  

źródłem wsparcia jest rodzina [58], zaś inne – że osoby spoza rodziny [49, 57]. Istnieją dane, że 

bardziej zaburzeni  pacjenci doświadczali mniej wsparcia rodzinnego [za 26]. Potwierdza się to 

również w innych badaniach, które donoszą, że partnerzy i przyjaciele postrzegani byli jako 

najbardziej wspierający [57], zaś w innych  - rodzeństwo, koledzy z osiedla i nauczyciele [59]. 

Stwierdzono także, że najbardziej zaburzeni chorzy na schizofrenię polegali na osobach spoza 

rodziny. Z kolei wg Tolsdorfa [58], chorzy mężczyźni najwięcej wsparcia doświadczali ze strony 

rodziny. 

Źródeł braku poczucia wsparcia ze strony rodziców należałoby szukać zarówno u 

pacjentów, jak i w rodzinie. Jedną z cech wsparcia jest wzajemność, rozumiana jako zdolność do 

przyjmowania i odwzajemniania wsparcia. Niektóre badania wykazują, że osoby chore 

psychicznie cechuje jednostronność tej relacji – występują one jako biorcy [58]. Badania 

Henderson i Nieminen  [za 29] potwierdziły hipotezę, że osoby ciężko i przewlekle chore 

psychicznie uzyskują wsparcie od służb psychiatrycznych, które kompensują im brak 

tradycyjnego wsparcia społecznego.  Z drugiej strony doświadczenie kliniczne, jak i dane z 

literatury nie pozwalają przyjąć takiej tezy. Terapeuci często obserwują, jak pacjenci w czasie 

zajęć grupowych zupełnie spontanicznie potrafią wzajemnie się wspierać. Potrafią okazywać 

swoją wdzięczność, przywiązanie, przyjaźń. Mogą także być nastawieni altruistycznie i gotowi 

do niesienia pomocy zarówno w czasie pełnej remisji choroby, jak i w okresie kryzysu 

chorobowego [60]. Nie wszystkie zjawiska da się więc uchwycić w badaniach empirycznych. 

Już sama  obecność pacjentów w społeczeństwie otwiera i uwrażliwia ludzi zdrowych na 

potrzeby osób chorych [61]. 

 Kolejnym ważnym zagadnieniem jest wsparcie rodziny z osobą chorą na schizofrenię. 

Namysłowska [62] pisze, że rodzina osoby chorej psychicznie jest bardziej samotna w walce z 

chorobą niż  rodzina z osobą chorą somatycznie [por.43]. Jest ona pozbawiona drobnych 
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„satysfakcji” jakimi są zebrania przy łóżku chorego, dyskusje na jego temat, nie mówiąc już o 

współczuciu przyjaciół i znajomych oraz możliwości zwierzenia się przed nimi. Krewni 

pacjentów ze schizofrenią często mówią o poczuciu osamotnienia i zakłopotania w rozmowie ze 

swoimi przyjaciółmi o chorobie pacjenta, prawdopodobnie z powodu stygmatyzacji związanej z 

chorobą psychiczną. Są rodziny, które same chcą być traktowane jak pacjenci, oczekują 

wsparcia, pocieszenia i pokierowania, zwłaszcza na początku terapii chorego [63]. W takiej 

sytuacji znacznie trudniej wspierać im chorego, a szczególnie wówczas, gdy jest on wrogo 

nastawiony wobec rodziny, która w jego przekonaniu niepotrzebnie umieściła go w szpitalu 

psychiatrycznym. Wsparcia potrzebuje więc nie tylko pacjent, ale i jego rodzina. 

W pracy de Barbaro [1], który badał głównie rodziców pacjentów, na pytanie, czy mają 

wsparcie i pomoc od innych w sprawach związanych z chorobą, 45% krewnych odpowiedziało 

przecząco, przy czym czynnik ten wykazał silny związek z udziałem krewnego w programie 

psychoedukacyjnym. Znaczenie psychoedukacji oraz interwencji rodzinnych jako 

profesjonalnych form wsparcia akcentuje wiele doniesień [40]. 

Rodzaje wsparcia, jakie otrzymują pacjenci i ich rodziny zostały już  sygnalizowane w 

kontekście omawianej problematyki, gdyż trudno obszerną  już wiedzę idealnie posegregować. 

W niniejszej części artykułu zostaną więc wyakcentowane jedynie wybrane wyniki badań.  

W polskich badaniach pilotażowych [59] chorzy na schizofrenię mieli jedynie poczucie 

wsparcia wartościującego, czyli otrzymywali od otoczenia komunikaty, że są osobami ważnymi 

i znaczącymi, przy czym poziom tego wsparcia był w dolnych granicach przeciętnego. Wsparcia 

tego doświadczali przede wszystkim od rodzeństwa, kolegów z osiedla oraz nauczycieli. Nie 

mieli natomiast poczucia wsparcia ze strony rodziców.  

Badania, jak i obserwacje terapeutów [60] akcentują znaczenie funkcji religijnej w 

rodzinie i związanego z nią wsparcia duchowego. Puchelek i Bielańska [64] także podkreślają, 

że religijność pomaga rodzinie i łączy ją w najcięższych momentach. Wiara jest dla nich 

źródłem siły  w chwilach trudnych i pomaga zaakceptować chorobę dziecka. Dzięki niej rodzice 

uspakajają się, mobilizują i zaczynają być aktywni w grupach religijnych. Także w 

Stowarzyszeniu Rodzin „Zdrowie Psychiczne” wykazują większą aktywność i otwarcie. Często 

łatwiej i więcej można zrobić dla innych dzieci i ich rodzin, niż dla własnego chorego dziecka, 

gdyż uczuciowe obciążenie, zapętlenie nie pozwala często skutecznie pomagać. Łatwiej niekiedy 

pomóc innym, co jakoś „wraca” , zgodnie z powiedzeniem „im więcej dajesz, tym więcej 

dostajesz”. We wspólnocie rodziny doświadczają i realizują słowa św. Pawła Apostoła: Jeden 

drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe (Ga 6,2). Wspierają się 

wzajemnie w dźwiganiu tak ogromnego ciężaru, jakim jest choroba psychiczna dziecka. Bycie 

członkiem jakieś grupy czy wspólnoty jest także akcentowane w piśmiennictwie jako znaczące 

źródło wsparcia [65]. 

Poszczególne rodziny jednak w różnym nasileniu i zróżnicowanej formie oczekują 

wsparcia. Bliscy pacjenta oczekują pomocy, a jednocześnie odczuwają lęk przed odsłonięciem 

swojej intymności i prywatności. Terapeuci [63] wyróżniają trzy grupy rodzin. Jedne od 

pierwszego kontaktu wymagają rzeczowych informacji  i nie szukają wsparcia emocjonalnego 

lecz podejścia fachowego, inne unikają kontaktu z personelem medycznym, a jeszcze inne same 

chcą być traktowane jak pacjenci, poszukują pocieszenia i wsparcia. Niektórzy twierdzą, że 

niekiedy  rodziny potrzebujące największej pomocy, otrzymują jej bardzo niewiele, ponieważ 

znacznie więcej czasu poświęca się tzw. rodzinom „obiecującym” [61].  

4. Oferowane formy wsparcia 

Dokonując syntezy, można stwierdzić, że każda z rodzin poszukuje swoich skutecznych 

sposobów poradzenia sobie z problemem, jakim jest choroba psychiczna w rodzinie. Jest sporo 

rodzin – jak pisze de Barbaro  -  które trud współ-bycia z pacjentem znoszą nadspodziewanie 

dobrze. Odnosi się wrażenie, że choroba wyzwoliła w rodzinie dodatkowe możliwości 

funkcjonowania. Rodziny takie nie lekceważą objawów i realnych możliwości chorego, ale też 

nie „owijają się wokół choroby”. Potrafią także zachować mimo wszystko pogodę ducha. Inne 

rodziny są dramatycznie zdezorganizowane lub krytycznie albo nadopiekuńczo nastawione. 
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Choroba w takich rodzinach jest nieszczęściem powodującym dysfunkcjonalność systemu i 

paradoksalnie staje się niezbędnym elementem jego funkcjonowania. Między tymi skrajnymi 

obrazami znajduje się większość rodzin. Znamienne jest to, że poziom dysfunkcjonalności 

rodziny niekoniecznie odzwierciedla poziom zaburzenia czy przebieg choroby u pacjenta. 

Wynika to z różnych możliwości przystosowawczych rodzin, związanych między innymi z 

umiejętnością korzystania z oferowanych przez otoczenie form wsparcia, które w przystępny 

sposób zostały opisane przez B. de Barbaro,  K. Ostoję Zawadzką i A. Cechnickiego [22] w 

książce  pt. „Możesz pomóc”. Jak wynika z podtytułu, jest to poradnik dla rodzin pacjentów 

chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe. Na końcu książki zamieszczono bardzo 

cenną informację -  listę działających na terenie Polski stowarzyszeń i grup samopomocy rodzin 

i opiekunów osób chorych psychicznie wraz z adresami i telefonami. Aktualnie coraz częściej w 

literaturze podkreśla się znaczenie grup samopomocy rodzin, jako najskuteczniejsze źródło 

wsparcia [55,64]. W języku angielskim natomiast Awad i Vorunganti  polecają jako znakomity 

podręcznik dotyczący samopomocy „The complete family guide to schizophrenia”, którego 

autorami są Mueser i Gingerich. 

Krótkiego przedstawienia wymagają niektóre wymienione formy wsparcia, zwłaszcza te 

mniej znane i rozpowszechnione. Większy dostęp i możliwość systematycznego korzystania z 

oferowanych form wsparcia (np. oddziały dzienne, hospitalizacja domowa) mają  pacjenci 

mieszkający w wielkich miastach lub ich okolicach. W szczególnie trudnej sytuacji są ci, którzy 

mieszkają w miejscowościach odległych od profesjonalnych ośrodków pomocy. Oni mają szansę 

skorzystania z  obozów terapeutycznych lub turnusów rehabilitacyjnych. Obozy terapeutyczne – 

jak sama nazwa wskazuje – mają profil terapeutyczny z ustalonym programem, a zajęcia 

treningowe i rekreacyjne są świadomie włączane w proces terapii. Natomiast turnusy 

rehabilitacyjno-wypoczynkowe mają na celu rekreację i wypoczynek. Czynnikiem 

prozdrowotnym jest atmosfera relaksu, sportowego wysiłku i  nieagresywnej rywalizacji, co 

prowadzi do poprawy kontaktu, większej swobody ekspresji, wzrostu aktywności [22,65]. 

Psychoedukacja i treningi społecznej kompetencji obejmują umiejętności ze wszystkich 

sfer życia niezbędnych w samodzielnym funkcjonowaniu. Jednym z istotnych celów treningu 

jest nabycie umiejętności radzenia sobie z chorobą i przyjęcie współodpowiedzialności za 

leczenie. Wymaga to przekazania pacjentowi odpowiedniej wiedzy w ramach psychoedukacji 

oraz ćwiczenia odpowiednich umiejętności, dlatego prowadzone są między innymi: trening 

udanej komunikacji w grupie, trening umiejętności życiowych, trening w zakresie 

rozwiązywania problemów rodzinnych, trening znoszenia stresu, trening funkcji poznawczych 

oraz tworzenie sieci społecznej, która jest bazą dla przyszłego przenoszenia doświadczeń 

treningowych do realnego życia [65]. 

Hostele są popularną formą rozwijania umiejętności życia społecznego pacjentów w 

krajach zachodnich, natomiast w Polsce sporadycznie spotykaną. Są to „domy grupowe”, w 

których wypisani z oddziału młodzi pacjenci mieszkają i uczą się „życia na własny rachunek”. 

Każdy z nich sam odpowiada za pranie, sprzątanie, gotowanie, dysponuje budżetem i organizuje 

czas wolny [22]. Program mieszkań chronionych jest najsłabiej rozwiniętą formą, albowiem w 

całym kraju jest ich zarejestrowanych tylko ponad sto [65]. 

Zakończenie. Analiza literatury przedmiotu ukazała, jak ważne jest wsparcie społeczne 

zarówno chorego na schizofrenię, jak i jego rodziny. Jednak zarówno chorzy psychicznie jak i 

ich rodziny otrzymują go mniej niż chorzy somatycznie i ich bliscy. Brak jest konsensusu co do 

źródeł wsparcia chorych na schizofrenię. Według jednych badaczy najważniejszym źródłem 

wsparcia jest rodzina, zaś według innych – osoby spoza niej. Wśród tych ostatnich istotną rolę 

pełnią terapeuci. Udzielana przez profesjonalistów pomoc jest dostępna w zadawalającym 

stopniu jedynie w dużych miastach, w których istnieją różnorodne formy wsparcia. Oferowana 

pomoc jest wciąż za mała w stosunku do oczekiwanej. Oprócz profesjonalnej pomocy, coraz 

częściej podkreśla się rolę ruchów samopomocowych zarówno pacjentów, jak i ich rodzin. Mogą 

być one źródłem wsparcia emocjonalnego, którego szczególny brak odczuwają zarówno chorzy, 

jak i ich bliscy. 
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Хухра М. Соціальна підтримка пацієнтів з шизофренією та їх сімей. Метою статті є 

опрацювання відповіді на питання, чи пацієнти з шизофренією та їх сім'ї відчувають соціальну 

підтримку і від кого найбільше отримують таку допомогу?  

Проблема розробляється на підставі найбільш важливої наявної англомовної літератури. 

Соціальна система підтримки є дуже важливою для кожної людини, особливо для пацієнтів,  в 

якості захисту та підтримки. Розмір і якість підтримки мережі особливо важливий у пацієнтів з 

шизофренією, це в значній мірі пов'язане між іншим з ослабленням психопатологічних симптомів, 

легшим перебігом хвороби, меншою кількістю госпіталізацій, підвищенням якості життя, кращим 

психосоціальним функціонуванням та розробленням стратегії боротьби з проблемами для 

зниження тягаря у сім'ї.  

Незважаючи на великий тягар психічних розладів такі пацієнти та їхні родини отримують 

меншу підтримку від навколишнього середовища, ніж соматично хворі та їх сім'ї. 

Ключові слова: шизофренія, соціальна підтримка, пацієнти, сім'ї, психічні розлади. 

 

Chuchra M. Social support for people suffering from schizophrenia and their families. The 

development of biological models which try to explain the symptoms of schizophrenia as manifestations 

of distorted processes taking place in the brain, resulted in a great development of genetic research 

concerning both patients and their closest relatives. What is neglected, however, from the scientific point 

of view – especially in our country – is psychological research taking into account all the family. It is of 

crucial importance, especially from the point of view of individual patients and their families. It is not 

only the patient who affects the surroundings, but, as it was proved, the closest surroundings of the patient 

can modify in the significant way the course of the disease. It in contrast to the opinion that prevailed for 

many years that an illness was caused by various disturbances within the family. 

The goal of the article is to answer the question, if the people suffering from schizophrenia and 

their families experience social support and from whom they receive help most frequently? 

The problem was elaborated at the base of the most significant, available literature, mainly 

English-language. 

System of social support is very significant for each human, particularly for sick person, as it 

plays a defensive and supporting role. Size and quality of the net of support is particularly important 

among the people suffering from schizophrenia, as it is significantly connected among other things with 

reduction of psychopathological symptoms, slighter course of the sickness, smaller number of 

hospitalizations, better quality of life, better psychosocial functioning and strategies of coping with 

problems and smaller burden of the family. Despite of bigger burden within psychical sicknesses, patients 

and their families receive less support from the surrounding side, than the somatically sick and their 

families. 

Key words: schizophrenia,  social support, patients, family. 
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