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Тематичні напрямки робот конференції: 
 

 

1. Генетична психологія учіння людини. 

2. Діяльнісна самореалізація особистості в освітньому просторі. 

3. Внесок  І.О.Синиці в становлення вітчизняної педагогічної психології. 

4. Психологічні виміри особистісної взаємодії cуб′єктів освітнього простору. 

5.Актуальні та потенційні можливості культурно-історичної парадигми в 

психології навчання. 
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Сучасна система вищої освіти відкрита до змін. Реформи у напрямку підвищення якості 

підготовки фахівців зумовлюють динамічні нестійкі процеси в управлінні освітнім середовищем. 

Процеси змін гальмуються під впливом різноманітних об’єктивних і суб’єктних факторів. Вирішення 

проблеми якості вищої освіти безпосередньо передбачає переосмислення мети і результату освіти, 

оптимізацію засобів і технологій освітнього процесу, модернізацію змісту освіти.  

Система підготовки фахівців в системі вищої освіти є відгуком на запит професійного та 

соціального середовища. В цьому середовищі питання безпеки постає одним з важливих питань. І 

мова йде не тільки про безпеку життєдіяльності і охорону праці. Увага зосереджується на системі 

безпеки як цінності соціального організаційного середовища, що спрямована на відтворення і 

збереження цінності життя, здоров’я, сім’ї, особистісного та професійного зростання. Система 

заходів щодо безпеки є явищем що забезпечує існування студента і студентського товариства в 

прості вишу, визначає ефективність освітнього процесу і готовність майбутнього фахівця до 

активного працевлаштування.   

Зміни, що відбуваються в освітньому просторі здійснюються на фоні підвищеного рівня психічної 

напруги в суспільстві та схильності окремої його частини до виктимізації. Вони опиняються перед 

стіною опору і протидії в тому сенсі, що старі настанови і стереотипи будь як забезпечують 

стабільність на відміну від нових, які викликають відчуття нестійкості, уразливості. В умовах 
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соціальної дезорганізації потреба в безпеці стає домінуючою. Вона забезпечує впевненість в 

майбутньому, соціальну та особистісну захищеність.  

В сучасних дослідження з проблеми психологічної безпеки відсутнє уніфіковане загальне 

визначення поняттю психологічна безпека. Під безпекою розуміється стан, пов’язаний з 

переживанням амбівалентних почуттів «небезпеки – безпеки», що виступають індикаторами 

забезпечення потреби у безпеці. Н.Є. Харлеменковою психологічна безпека розглядається як стан 

викликаний відсутністю загроз, і відповідно, відсутністю небезпеки (Н.Є. Харламенкова, 2012, 2013). 

На думку Ю.П. Зінченка психологічну безпеку слід розглядати як системне утворення зі здійснення 

заходів з розвитку та функціонування механізмів психологічної захищеності суб’єкту діяльності, а 

також систему заходів спрямованих на захист від різноманітних загроз з метою повноцінного 

функціонування та продуктивної діяльності (Ю.П. Зінченко 2010, 2011). І.О. Баєва відмічає, що 

безпека виступає одною з характеристик якості системи котра визначає її здатність до 

самозбереження і можливості здійснення цієї здатності; котра гарантує та забезпечує поступовий 

розвиток, стабільність, захищеність від внутрішніх та зовнішніх загроз (І.О. Баєва, 2002, 2009).  

Аналіз чисельних досліджень з психологічної безпеки дозволяє виділити особистісні, емоційні, 

когнитивні, поведінкові, інформаційні, середовищні та інші фактори, що впливають на виникнення 

відчуття загрози та підтримку відчуття безпеки. В цілому ці фактори розподіляють на зовнішні та 

внутрішні.   

До зовнішніх факторів відносять:   

- ступінь складності ситуації, що викликає відчуття небезпеки (від тиску до насильства),  

- тривалість впливу стресору,  

- значущість наслідків подолання проблемної ситуації, 

- можливість/неможливість звернення по допомогу (медичну, психологічну, соціальну) і інше. 

У переліку внутрішніх факторів чинників відзначають: 

- особистісний досвід переживання травматичних подій, 

- рівень інтелекту (загального, соціального, емоційного),  

- особистісні якості сензитивність, тривожність, агресивність інтеграція яких зумовлює чутливість 

до загроз,  

- суверенність як здатність підтримувати та відстоювати власні межі [1]. 

Л.М. Костіна, на підставі аналізу літературних джерел, виділяє чотири компоненти психологічної 

безпеки [4]. Перший компонент – стійкість особистості по відношенню до середовища, в тому числі і 

в психотравмуючий період. В цьому сенсі безпека розуміється як здатність до стійкості під впливом 

негативних явищ. Сама стійкість забезпечується контролем та ситуацією і управлінням власним 

станом, а також певним переліком вмінь.  

Опірність (життєстійкість) зовнішніх і внутрішніх впливів виступає другим компонентом безпеки. 

Безпека розуміється як здатність залучати внутрішні ресурси для самозбереження та підтримувати 

відчуття захищеності.  

До третього компоненту відносять переживання захищеності/незахищеності особистості. По 

відношенню до цього компоненту безпека проявляється як переживання індивідом 

позитивних/негативних психічних станів, відсутністю/наявністю занепокоєння, тривожності.  

Ефективність діяльності визнається як четвертий компонент. Відносно нього психологічна 

безпека розглядається через показник ефективності діяльності, в яку включена особистість.  

Психологічна безпека розкриває свій зміст в залежності від контексту середовища в якому 

розгортається життя і діяльність суб’єкту. У процесі життєдіяльності суб’єкт вирішує два 

найважливіші завдання: задовольняє потреби і уникає загроз. Ефективність вирішення обох завдань 

гарантує йому існування.  

Прагнення людини до безпеки, обумовлено необхідністю позначити, зафіксувати власні межі та 

відстояти їх в разі порушення. Не менш важливою є підтримка умов комфорту всередині меж, що 

встановлює «Я», а також  можливість проявляти активність, реалізовувати себе в дії. Насамперед 

такою активністю виступає дослідницька діяльність. У дослідницькій діяльності суб’єкт визначає 

власні межі, можливості, здібності, набуває компетентність здійснюючи інтеракції і взаємодіючи з 

оточуючим середовищем. Самозбереження передбачає не тільки захист, а і утворення системи 

особистісної автономії. За Д.О. Леонтьєвим система особистісної автономії характеризується 

звільненням від симбіотичних зав’язків, здатністю до здійснення вибору, прийняття відповідальності, 

відкриття власних принципів регулювання та управління життям (Д.О. Леонтьєв, 2007). Таким чином 

самозбереження може проявлятися через мотивації до захисту, незалежності, свободи.  

Система особистісної автономії є важливим психологічним новоутворенням яке конституює і 

формує молода людина набуваючи вищу освіту. Освітнє середовище вишу стає тою психолого-

педагогічною реальністю, що містить умови для самореалізації, самоактуалізації, самоздійснення, 
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особистісного та професійного зростання. Психологічна особистісна безпека формується у 

безпечному освітньому середовищі.  

Підкреслюючи соціально-психологічний аспект психологічної безпеки зазначимо, що для її 

забезпечення повинні бути відсутні актуальні загрози та оцінені потенційні загрози. При цьому 

суб’єкт-суб’єкті взаємодії повинні бути позитивними чи оптимальними з точки зору ефективності та 

конструктивності спільної діяльності. Маються на увазі як існуючі відносини, так і їх стан в 

перспективі. Безпека як здійснюється сама так і забезпечує ефективність діяльності при зустрічі з 

іншим за параметрами контроль – самоконтроль, управляння (менеджмент) – самоуправління 

(самоменеджмент), оцінка іншого – самооцінка.  

Управління, контроль, підтримка позитивного аутентичного образу – три параметри, що 

забезпечують небезпечний стан існування суб’єктів освітнього середовища, вищу як освітнього 

середовища, комунікаційних зав’язків, що створюють освітнє середовище.   

Менеджмент або управління освітнім середовищем можна вважати успішним коли організація 

результативна та ефективна у ближчої та довготривалої перспективі. Управління здійснюється 

суб’єктом, тобто управлінцем чи менеджером, який виконує низку дій для успішної роботи організації: 

адмініструє, направляє, очолює, приймає рішення, впливає, планує, контролює, організовує, 

править, керує, досягає мети, мотивує, домагається успіху, домінує, регулює і навіть маніпулює. Усі 

перераховані дії носять односпрямований характер. Суб’єкт, що управляє, вказує суб’єкту, яким він 

управляє, що діяти. Так ієрархічність у підпорядкуванні та право розпоряджатися ресурсами 

середовища закріплюють за суб’єктом управління владні повноваження [3].   

У середовищі в якому існує культура збереження цінностей і не тільки безпеки, а цінності 

людяності, фасилітативні умови розвитку підтримуються та зберігаються. Однак при розподілі та 

перерозподілі ресурсів освітнього середовища завжди існує ризики виникнення авторитарного 

менеджменту. Ціннісна складова виступає одною з яскравих позицій яка може створювати подвійні 

стандарти системи управляння і викликати ризики повернення до авторитарної системи управляння. 

Однак серед причин виникнення авторитарного менеджменту називається і складність, громіздкість 

процесу управління освітнім середовищем. У цьому сенсі авторитарна парадигма управління 

виступає синонімічним поняттю бюрократизація управління. Він забезпечує ефективність організації 

у короткостроковій перспективі тому, що використовує мінімум необхідних ресурсів і уникає 

непотрібних втрат. Йому байдужі гуманістичні цінності, довгострокові перспективи розвитку бо мало 

цікавить результативність організації тобто діяльність, що спрямована на задоволення потреб 

суб’єктів середовища, їх розвитку, перспектив їх працевлаштування. Забезпечуючи комфортність 

освітнього середовища при реалізації функції адміністрування контроль стає зручним засобом 

підтримки існування середовища. Незаперечна зручність контролю при адмініструванні та 

плануванні становить загрозу втрати довіри в системі міжособистих стосунків, сприятливості до 

потреб суб’єктів освітнього середовища.   

Крім організаційних факторів виникнення авторитарної парадигми управляння виділяється і 

особистісний фактор. За А. Маслоу авторитарні управлінці це люди з незадовільною потребою у 

безпеці, яка описується низкою більш дрібніших потреб: захищеності та захисті, стабільності, 

залежності та силі покровителя, відсутності страху, тривоги, хаосу та присутності структури, закону, 

порядку та інше (А. Маслоу, 1999).  Різноманітна структура цих потреб активується і виступає 

мотиватором дій та поступків. Активована потреба у безпеці змушує людину з авторитарним стилем 

управління діяти відповідно невпевненій дитині, яка прагне до захисту. Така адміністративна особа 

бажає відчути силу та могутність, не здатна розпізнавати загрози, відчувати комфорт як позитивний 

аспект відчуття безпеки. Зовнішнє середовище вона сприймає як насичене різноманітними 

погрозами, ставиться до нього вороже. ЇЇ потреба в безпеці, як правило, знаходить конкретний вираз 

у пошуку стабільної системи стосунків на яку вона могла би покластися. Основною рисою такої 

системи є заміщення довіри у міжособистісних стосунках контролем.   

Сенс діяльності керівника як суб’єкта освітнього середовища з авторитарним стилем управляння 

– лідирувати у всіх видах групової діяльності, визначивши її як територію власного впливу. Оточуючі 

відмічають нетерпимість до критики, власність такого керівника, але визнають ці характеристики, 

проявляючи толерантність. Досить поширеною і майже передбачуваною реакцією на діяльність 

такого керівника є схвалення і прийняття впроваджуваних ним дій і цінностей авторитарної 

корпоративної культури. Ця легітимізація владних повноважень лідера членами освітнього 

середовища викликана схильністю реагувати на небезпеку реалістичною регресією до рівня власних 

потреб у безпеці та готовності захищатися.  

У діяльності авторитарного керівника освітнього середовища незатребуваними залишаються 

інтеграційна, новаторська, інноваційна функції [3]. Він не формує команду, байдужий до групової 

динаміки та по потреб членів освітнього середовища, не генерує нових ідей, не здатен делегувати 
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повноваження, фіксує увагу тільки на короткострокових результатах, перескакуючи з вирішення 

одного питання до іншого. В нього формується потреба бути незамінним, вимагати безапеляційного 

виконання доручень.  

Авторитарний стиль взаємодії та управління становить фактор ризику психологічного 

благополуччя окремого суб’єкта освітнього процесу та освітнього середовища в цілому. Він повинен 

бути введений до переліку факторів ризику, що негативно впливають на розвиток, саморозвиток 

особистості, стан її здоров’я, соціальну адаптацію. В умовах соціальної нестабільності і 

криміналізації суспільства, агресивного інформаційного середовища, девальвації духовно-

моральних цінностей, зростання тисків і насильства авторитаризм як засіб наведення порядку і 

досягнення стабільності стає популярним, а люди по відношенню до нього – толерантнішими.   

Вищий навчальний заклад як освітня установа і соціальний інститут, що формує «особистість, 

здатну до самоактуалізації» має створювати стабільні умови і використовувати технології, які 

забезпечують безпеку особистості,  її опірність негативним впливам соціального середовища. У 

психологічному сенсі можна говорити, що в навчальному закладі повинна реалізовуватися 

гуманістична парадигма, завдяки який людина відчуває «почуття базового задоволення» (в тому 

числі задоволення потреби в безпеці), що створює умови для розкриття і розвитку особистісного 

потенціалу [2]. 
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У будь-якій соціальній службі персонал, найвірогідніше, є найціннішим ресурсом. Динамічні 

працівники, що максимально задоволені своєю роботою, скоріше за все, виконуватимуть її більш 

якісно, ніж незадоволений персонал, який зазнає надмірного стресу [3]. Тому в інтересах організації, 

так само, як і в інтересах самих працівників, – вкладення ресурсів у комплексну програму розвитку 

персоналу. У цьому процесі супервізія відіграє провідну роль. 

Забезпечення якості та оцінка персоналу повинні охоплювати як розвиток персоналу, так і 

відстеження його діяльності. Ці дві функції взаємопов’язані, проте дуже часто дещо негативне 

значення останньої применшує силу першої. 

Безумовно, розвиток персоналу є важливим. Проблеми виникають тоді, коли в ході супервізії 

виявляють потреби супервізованих у навчанні, які установа нездатна задовольнити. За таких умов 
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очікування не можуть реалізуватися. Тому політику з розвитку персоналу потрібно прив’язати до 

навчальної програми, яка складається з низки заходів, що проводять як на базі самої організації, так 

і поза нею. Програма повинна відповідати потребам і побажанням персоналу, що дозволить як 

супервізору, так і супервізованому впливати на визначення різновиду необхідної супервізії, а не 

тільки реагувати на плани інших. 

Комплексна стратегія установи та навчання супервізорів повинна спиратися на розвитковий 

підхід. Вважається, що розвиток кар’єри складається з п’яти характерних етапів: 

1) Супервізія студентів. Політика Центральної ради з питань навчання та підготовки 

соціальних працівників щодо акредитації вчителів практики суттєво вплинула на якість супервізії 

студентів у Великобританії. Було запропоновано два альтернативних варіанти: базове навчання та 

практичний шлях. Перший варіант – це послідовна 15-годинна навчальна програма, тривалістю 

близько шість місяців. До її ключових елементів належать: супервізована кимось супервізія студентів 

за основним місцем проходження практики; періоди теоретичного та практичного навчання; обов’язкове 

фундаментальне навчання. Цей різновид супервізії має подвійний зв’язок із супервізією персоналу: 

більша частина навчання є достатньою базовою підготовкою для проведення супервізії персоналу в 

подальшому, а саме навчання дає підказки для створення навчальних програм із супервізії персоналу. 

Практичний шлях дозволяє досвідченому супервізору студентів здобути акредитацію на підставі 

оцінки їхньої попередньої роботи щодо супервізії студентів, а також виконання деяких додаткових 

вимог. Аналогія із супервізією персоналу тут полягає в тому, що одночасно з упровадженням 

комплексної навчальної програми для нових супервізорів потрібно продумати заходи й для 

досвідчених супервізорів, які проходили недостатнє навчання для виконання завдань супервізії. 

2) Навчання, яке передує призначенню. Зазвичай нових супервізорів призначають через місяць 

або два після того, як вони погодилися на певну посаду. Якщо ж це відбувається як підвищення до 

керівника команди, то людина майже миттєво зазнає вагомих змін у роботі, яку вона має виконувати, 

цілком можливо без попереднього навчання чи підготовки. Це підкреслює необхідність проведення 

курсів, які передують призначенню, для досвідчених працівників, що досить скоро можуть стати 

супервізорами. Тому в інтересах організації – максимально збільшити число людей, які пройдуть курси 

і згодом стануть супервізорами. Для цього установи все частіше виконують оцінку персоналу для 

виділення потенційно придатних на посади супервізора співробітників. Це дозволяє визначити, хто 

може піти на навчальні курси. 

3) Навчання нових супервізорів. Напевне, найважливіше завдання нового супервізора – 

навчитися входженню в нову роль, і для цього, на думку вчених, найкраще організовувати навчання у 

відносно однорідних групах, де всі готуються до виконання схожих ролей. Під цим розуміється не тільки 

навчання з іншими новими супервізорами, але й перебування з тими, хто займається подібною 

роботою. Якщо навчання сприймати серйозно, то, без сумніву, воно вимагатиме від нового супервізора 

багато часу впродовж першого року на цій посаді. Отже, керівництво організації має потурбуватися про 

відповідне зменшення робочого навантаження. 

4) Навчання авторитетних супервізорів. Допоки основні навчальні програми не будуть 

доступні для нових супервізорів, навчальні потреби досвідчених супервізорів частково залежатимуть 

від того, яке навчання вони пройшли, коли почали відігравати роль супервізора. У них є велика 

перевага завдяки тому, що вони мають значний практичний досвід, а також і відповідний недолік: 

супервізорські звички важко змінити, а їм є від чого відучуватися. Вчені вважають, що досвідчений 

супервізор лише виграватиме від поєднання спеціалізованого та загального навчання. 

Спеціалізоване навчання дає змогу розглянути специфіку конкретної супервізорської діяльності на 

більш складному, витонченому рівні. Водночас загальне навчання дає змогу розширити межі знань 

завдяки спільному навчанню із супервізорами з різних сфер діяльності завдяки міжорганізаційним 

навчальним заходам. В основі навчання на такому рівні найвірогідніше буде навчання рівних за 

статусом. Таке навчання дає змогу супервізорам побачити свої сильні сторони і вдосконалити їх 

замість того, щоб дати їм зрозуміти, ніби вони впродовж багатьох років усе робили неправильно. 

5) Підготовка тренерів. Якщо зростає важливість супервізії як засобу забезпечення якості 

послуг, що надає організація, то виникає потреба не тільки в навчанні, а й у спеціалістах, які його 

проводитимуть. У відділах соціального обслуговування та великих волонтерських організаціях існує 

традиція проведення навчання власними зусиллями – спеціальними навчальними підрозділами. 

Насправді ж обов’язки щодо навчання часто покладені на керівника. А малі організації завжди будуть 

оплачувати навчання, яке проводять незалежні тренери, або тренерські агенції. Такий підхід має 

певні переваги, бо він дозволяє адекватно визначити навчальні потреби, знайти найкращих тренерів 

і консультантів, а також реалістично оцінити витрати. Проте чимало тренерів і консультантів, що 

зараз з успіхом працюють незалежно, навчилися цьому ремеслу у навчальних підрозділах 
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соціальних служб. Якщо цей шлях набуття практики раптом перестане існувати, то постане питання: 

звідки візьмуться нові тренери. 

Зараз для тренерів, що бажають спеціалізуватися на навчанні супервізії, існує кілька 

можливостей. Вони можуть відвідувати навчальні курси чи семінари, які проводять відомі експерти 

в цій сфері, занотовувати, ставити запитання викладачам, а потім транс-формувати матеріал таким 

чином, щоб він відповідав власному стилю та завданням. Хоча таку стратегію не вважають плагіатом, 

краще відкрито обговорити це з тренером ще на етапі подання заявки на курси. Можна також 

домовитися про отримання індивідуальної консультації. Альтернативним варіантом є ознайомлення з 

літературою таких авторів як  Hawkins  P. and Shohet, R.; Richards, M., Payne, C. and Sheppcrd, F; 

Morrison, T. та ін.[1], [4], [2]. 

Усі ці варіанти, звичайно, передбачають, що майбутній тренер уже має глибокі знання в області 

супервізії та загальний досвід щодо різних методів навчання. 

 Отже, існуючі заходи, спрямовані на навчання супервізорів, є здебільшого незадовільними та 

неадекватними. Проблема полягає не стільки в пошуку тренерів, згодних проводити навчальні 

курси, скільки в пошуку засобів забезпечення контролю якості того, що вони  пропонують. 
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Проблема застарілості знань особливо актуальна для людей пізнього зрілого віку, тому що, по-

перше, шкільну і професійну освіту вони здобули вже багато років тому, а по-друге - і це не менш 

важливо, - тривалість трудової діяльності більшості дорослих людей помітно збільшилася - в середньому 

з 21 року в 1900 році до 37 років в 1990 році [4, с. 718-719], а з 2014 року збільшиться ще, з тенденцією 

до наростання. 

Наступний аспект - це те, що Україна проводе реформування пенсійної системи з метою її 

«фінансового оздоровлення», що призведе до збільшення необхідного для пенсії страхового стажу 

і підвищення терміну виходу на пенсію до 63 років, з пролонгацією професійного онтогенезу. 

Ця область проблематики не викликає сумнівів у своїй актуальності, а також в професійному вирішенні 

вище перелічених проблем. У зв'язки з цим, на першочергове місце виходить проблема підготовки 

психоконсультантів і психотерапевтів, що працюють з особистістю екзистенціально-кризового періоду, а 

також розробки, науковою спільнотою, рекомендацій і психопрофілактичних заходів у зв'язку з 

можливими труднощами психологічної адаптації до нововведень,  психологічного консультування, 

перепрофорієнтації людей, які мають досить багатий професійний досвід, світосприйняття, що склалося.  

Наукова і практична значущість цієї проблематики полягає в оптимізації професійного 

потенціалу людей пізнього зрілого віку, спрямованості його, в потрібне русло, а також розробки 

психопрофілактичних заходів, для збереження психологічного здоров'я задіяних верств населення 

там, де це необхідно.  
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тому не випадково в останнє десятиліття  зросла 

кількість робіт присвячених періоду пізньої зрілості [1; 2; 3; 4]. Загальні положення психології розвитку 

та зрілої особистості базуються на роботах таких вчених як: Ананьєв Б.Д., Абрамова Г.С., 

Абульханова-Славська К.О., Анциферова Л.І., Глуханюк Н.С., Деркач А.О., Єрмолаєва М.В.,  

Ефіменко В.Л., Лівехуд Б., Карсаєвська Т.В., Квінн В., Крайг Г., Рєан А.О., 2002; Хухлаєва О.В., з 

українських  – Бурлачука Л.Ф., Велитченко Л.К., Головаха О.І., Гнатенко П.І., Коржової О.Ю., 

Коростеліной К.В., Костюка Г.С., Максименко С.Д., Павленко В.Н.,.Панок В.Г., Татенко В.А., 

Титаренко Т.М., Штепи О.С., та ін. 

Обговорення. На жаль, слід констатувати, що в науковій літературі практично відсутні емпіричні 

дослідження особливостей протікання професійного самовизначення після вибору професії і на 

пізніших етапах професійного шляху людини. Залишаються не з'ясованими питання про те, яка 

інтенсивність і динаміка професійного самовизначення на цих етапах професіоналізації, як це 

співвідноситься з етапами професійного становлення особистості, які чинники активізують цей 

процес і в яких формах професійної поведінки він проявляється. Ці знання потрібні для вирішення 

комплексу прикладних проблем, пов'язаних з організацією безперервного супроводу і підтримки 

професіонала. 

Як відмічає Г. Крайг, в США вважається, що люди певного віку, які виходять на пенсію, не 

обов'язково повинні повністю припиняти працювати, оскільки "в майбутньому катастрофічно 

старіюче суспільство може зіткнутися з нестачею робочої сили і тому нераціонально втрачати 

талановитих і продуктивних працівників. В той же час пенсійні програми постійно дорожчають із-за 

збільшення числа непрацюючих пенсіонерів" [4, с. 879]. У зв'язку з цим консультування, 

перепрофорієнтація пропонує програми навчання пенсіонерів, програми неповної зайнятості або 

легкої праці,  для немолодих. 

Реалізація подібних програм стикається з деякими проблемами, такими як перепроектування 

робочих місць для літніх людей і підготовка останніх до нової роботи. Основними перешкодами на 

шляху до цього є упередження проти немолодих працівників, нестача прикладних досліджень 

специфіки професійної діяльності і навчання немолодих, а також традиційна практика службового 

просування, пенсійного забезпечення і виходу, на пенсію (D. Bromley, цит. по [2, с. 90-93]). 

Також, візьмемо до уваги, що жінки важче адаптуються до нових політичних, соціальних, 

духовних умов, які склалися в суспільстві, при цьому змінюючи не лише загальну спрямованість 

своєї соціальної поведінки, але і конкретні вчинки, в конкретних  сферах діяльності. Багато 

сучасних учених [2; 3; 4] характеризують цей період як, період "потрійної кризи", для жінки, який 

співпадає з професійною, віковою - екзистенціальною і фізіологічною перебудовою. У сучасній 

психології визнано, що "криза зрілого віку у жінок  співпадає з настанням клімактерія, який робить 

цей період для них набагато скрутнішим і складнішим" (Титаренко Т. М., цит. по [3]).  

Мета цієї статті: представити результати дослідження жіночої ідентичності періоду пізнього зрілого 

віку. 

Для детальнішого вивчення вищеописаних завдань, нами була зроблена спроба дослідження 

особливостей і змін, що відбуваються з жіночою ідентичністю передпенсійного віку залежно від їх 

соціального статусу. Дослідження проходило на вибірці 214 жінки 50-58 років, розбитих за соціально-

демографічними ознаками на заміжніх і немає; що працюють, безробітних, домогосподарок і вищих учбових 

закладів, що працюють викладачами, - ця галузь діяльності розглядалася нами, як максимально можлива 

для позитивної трансформації жіночої ідентичності на цьому віковому етапі. До того ж, працюючі жінки в 

нашому дослідженні ділилися на працівників: утворення і різних інших спеціальностей, а непрацюючі - на 

безробітних (тих, хто шукає роботу, і немає, тобто, домогосподарок). У вибірці практично рівномірно 

представлені досліджувані три соціальні групи - безробітні - 74 жінки з яких 22 є домогосподарками, 

викладачі - 60 осіб і жінки різних інших спеціальностей - 80 осіб [1]. 

В ході проведеного дослідження ми отримали наступні результати. 

Попереднє опитування за допомогою спеціально розробленої нами анкети, дозволив визначити, 

що особливу роль в цьому процесі грає професійна зайнятість жінок. Підтверджена гіпотеза про 

значущий вплив соціального статусу жінок періоду пізньої зрілості на особливості перетворення їх 

особової і соціальної ідентичності, задоволеності якістю життя. 

Встановлено, що вищий рівень соціального статусу дозволяє жінкам досліджуваного періоду 

відчувати вищу міру самовпевненості, самоцінності, - здатність викликати позитивне відношення 

оточення, що і відбивається на позитивному самовідношенні респондентів. У жінок з вищим статусом 

сильніше виражено відчуття симпатії до себе, згода зі своїми внутрішніми спонуканнями, схвалення 

своїх планів і бажань. У них діагностовано вищу міру душевної рівноваги,  соціальній креативності.  

Викладачі ВНЗ значно відрізнялися від усіх інших досліджених груп вищими значеннями 

загального показника якості життя (29,6% порівняно з 8,6% у безробітних). Це вказує на те, що 



60 
 

можливість отримати максимальне задоволення від життя мають саме ті жінки, які в цьому віці 

займають активну життєву позицію і є соціально затребуваними, задіяними у вирощенні майбутнього 

покоління професіоналів. 

Для безробітних і домогосподарок характерним є виражене переважання дифузного статусу 

особової ідентичності. Тобто, відносно власної особи у більшості непрацюючих жінок періоду пізньої 

зрілості немає стійких цінностей, переконань, цілей, а також спроб, їх формувати. У працюючих жінок 

з середньою освітою особова ідентичність переважно характеризується не лише дифузним, але і 

псевдопозитивним статусом, який вказує на порушення механізмів ідентифікації і відособлення у бік 

її гіпертрофірованості. У працюючих жінок з вищою освітою дифузний статус особової ідентичності 

зустрічається лише у однієї третини респондентів. Крім того, статистично достовірним є 

взаємозв'язок між показниками гендерної ідентичності і соціальним статусом (сімейні стосунки 

активізують у досліджуваних жінок позитивне відчуття їх власної гендерної ролі).  

Передчасний статус професійної ідентичності переважає у безробітних, вказуючи на те, що в 

житті вони не часто робили незалежні професійні вибори, і ця ідентичність ними слабо 

усвідомлюється. Крім того, у безробітних жінок діагностований низький рівень самоповаги і комплекс 

неповноцінності. Цей статус ідентичності переважає і у домогосподарок, йому поступається лише 

псевдопозитивна ідентичність, у формі амбітного підкреслення своєї професійної ідентичності. У 

працюючих жінок з середньою освітою не відзначалося чіткого патерну сприйняття власної 

професійної ідентичності. Максимальна частка респондентів з позитивною професійною 

ідентичністю зареєстрована серед викладачів, що акцентує увагу на їх сформованій, гармонійно 

розвиненій професійній ідентичності. 

Між рівнем актуалізації самоідентичності і особливостями усього конструкта его-ідентичності 

жінок, трансформація якого пов'язана з періодом пізньої зрілості, існують статистично достовірні 

зв'язки. Цілісний конструкт его-ідентичності жінки періоду пізньої зрілості може бути представлений 

у вигляді обмеженої кількості узагальнених параметрів (чинників). Перший чинник ми умовно 

назвали компонентом соціально світоглядній ідентичності, а другий чинник - компонентом 

маскулінності і самоідентичності в структурі цілісного конструкта его-ідентичності жінок періоду 

пізньої зрілості. Саме ці два компоненти і визначають загальні трансформації жіночої ідентичності 

досліджуваного періоду. 

Група з найнижчим соціальним статусом характеризується негативними значеннями, як по 

першій, так і по другій компоненті. Зростання статусу супроводжується кількісним переходом в полі 

позитивних значень по першій компоненті. І тільки при переході до групи викладачів відзначається 

якісний стрибок - істотне зростання значень за другій компоненті, що характеризує високий рівень їх 

самоідентичності.  

Відносно конструкта маскулінність-фемінінність, то при переході від фемінності до андрогінності 

відзначається зростання значень по двох компонентах, тоді як далі, при переході до маскулінності, 

значення першої компоненти стає негативним, а другої - продовжує рости. Отже, якнайповніше 

усвідомлення трансформацій власної ідентичності характерне для тих жінок періоду пізньої зрілості, 

які відносяться до андрогінного типу.  

Висновки. Узагальнюючи, отримані результати дослідження, ми можемо зробити висновок, про те, що 

жінки, які продовжують активно реалізовуватися в професії, в цьому віці, почувають себе впевненіше, 

щасливіше, але це стосується жінок соціально гармонійно реалізованих, успішних як в кар'єрному зростанні, 

так і в сімейному житті. Для жінок з дифузною, несформованою професійною, гендерною ідентичністю -  

подовження професійного онтогенезу і пов'язане з цим перенавчання, реадаптація, пристосування до 

нововведень на фоні екзистенційної кризи - серйозне потрясіння, що вимагає психологічного втручання. 

Доцільність подовження пенсійного віку, на наш погляд, існую, але з урахуванням усіх 

психологічних чинників і особливостей цього вікового періоду, а також розробкою рекомендацій і 

психопрофілактичних заходів у зв'язку з можливими труднощами психологічної адаптації до нової 

пенсійної реформи і, відповідно, до більш розширеного професійного онтогенезу особистості, з 

наступним вирішенням проблеми по підготовки психоконсультантів і психотерапевтів, що працюють 

з особистістю цього кризового періоду. Адже, підготовка немолодих працівників означає більше, ніж 

просто навчання майстерності. Це означає ще і зміну сталого світогляду, установок, боротьбу з 

тривогою, ригідністю, застарілими стереотипами, перенавчання вже сформованих навичок, вмінь, 

звичок. 

Перспективи дослідження мають актуальність в зверненні до поглибленого визначення соціально 

психологічних механізмів переживання жінкою кризи пізньої зрілості і наступному вдосконаленні системи 

психологічної допомоги в подоланні кризових станів. Практична значущість дослідження полягає в 

організації адекватного супроводу і підтримки професіонала на усіх етапах професійного шляху, а не тільки 

на стадії первинної оптації. Практичні рекомендації, розроблені на основі матеріалів нашого дослідження, 
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можуть бути використані для безробітних жінок зрілого віку, жінок-домогосподарок що вирішили вийти на 

роботу.  
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In recent years, theoreticians and researchers have devoted an increasing amount of attention and 

interest to the problem of an adult fitting activities in two basic domains of life: work and family, as well as 

the problem of the factors which are important to successfully combine roles in these domains. The issue 

of harmonization of activities in various spheres is extremely important in association with the ongoing 

economic, social, and cultural transformations typical of the post-industrial epoch. These changes result in 

a significant increase in the number of individuals – both males and females - engaged in daily negotiations 

related with the performance of duties in the areas of occupational activity and family life. Demographic 

data show that currently in the USA, 74% of males and 64% of females aged 25-74 remain in a marital 

relationship (Marks, Bumpass, June 2004; after: Ahrens, Ryff, 2006), simultaneously  81.9% of males and 

70% of females aged 20-64 are occupationally active (Clark, Weismantle, 2003; after: Ahrens, Ryff, 2006). 

In addition, an increasing number of people devote an increasing amount of time to taking care of their 

older parents aged over 65 (Watkins, Menken, Bongaarts, 1987; after: Ahrens, Ryff, 2006). Apart from this, 

as a result of changes which have taken place with respect to social norms and expectations, men and 

women attach great importance to both family and work roles (Gordon, Whelan-Berry, 2005; after: Perrone, 

Wright, Jackson, 2009). 

Therefore, many researchers consider that the greatest challenge of contemporary times is to combine 

activity in the work domain with activity in the family domain. In literature, opinions are frequently reported 

that the work-family fit is an axial experience, which exerts an effect not only on the quality of life of the 

employees, but also on the quality of life of their families, or even the economic effects of the organization 

(Quick et al., 2004). In turn, the employers have noticed that the successful combination of work and family 

domains favours not only happiness of the employee, but also increases productivity of the organization 

(Perrone et al., 2009). For these reasons, it is vitally important to conduct studies aimed at analyzing the 

phenomenon of combining family and work roles. There occur important questions concerning the problem 

of what the work-family fit consists in, what favours and what hinders this fit. However, the most important 

question is about the consequences of combining work and family life with respect to the quality of 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_hNjC1-_RAhUmYJoKHdryA1kQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kul.pl%2Fcatholic-university-of-lublin-mission-statement%2Cart_154.html&usg=AFQjCNGj_BwrOhDkR4lUF1M2NV_GX1-1RA&bvm=bv.146073913,d.bGs
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educational and family relations of an individual. Many researchers (Grzywacz and Carlson, 2007, 

Lachowska, 2012b) consider that the assessment of whether a work-family fit has been attained is shaped 

by work-family conflict and facilitation (Work-Family Conflict, Family-Work Conflict, Work-Family 

Facilitation, Family-Work Facilitation). Role conflict and facilitation are defined as cognitive appraisal of the 

effect of work on the family domain, or the effect of family on the domain of work. The perception of the 

conflict between these domains results from the evaluation of the scope within which the requirements in 

one domain hinder the employee in the performance of roles in the other domain; whereas the perception 

of facilitation results from the evaluation of the scope within which the resources acquired or developed in 

one of the domains, contribute to or make easier the performance of roles in the other domain  (Lachowska, 

2012b).  

The results of many studies allow the presumption that the conflict between roles is associated with 

negative effects, not only with educational and family relations of an employee, but also with respect to the 

organization, while facilitation is related with positive effects. It was found that Family-Work Conflict and 

Work-Family Conflict enhance distress experienced by an employee in relations with the spouse and 

children and at work, as well as global distress, irrespective of the domain, whereas Family-Work 

Facilitation reduces the symptoms of distress (Lachowska, 2012a, b). In addition, it was observed that 

Work-Family Conflict decreases marital and job satisfaction, as well as life satisfaction, while Family-Work 

Facilitation increases marital and life satisfaction, and Work-Family Facilitation increases life satisfaction 

and reduces distress at work (Lachowska, in print). Moreover, the results of studies indicate that Work-

family Conflict decreases, whereas Family-Work Facilitation enhances the experiencing by an employee of 

satisfaction with the way of combining family and work roles (Lachowska, 2013). Additionally, Family-Work 

Conflict increases the turnover intention (Lachowska, 2011), while Work-Family Conflict intensifies 

symptoms of somatic disorders, anxiety and insomnia, functioning disorders (Lachowska, 2014). 

The conclusion resulting from the presented study which is worth emphasizing is the presumption that 

the conflict between work and family roles is not only the domain of women who combine work and family 

roles, as is considered by many researchers. Males also struggle with the problem of conflict between roles.  

However, both males and females experience – apart from conflict – also facilitation between the roles 

performed, i.e. positive effects of combining these roles.  
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В умовах сучасного конкурентного ринку стратегічною лінією вдосконалення управлінського 

процесу повинна бути його загальна демократизація та гуманізація, зосередження на особистості як 

меті, об’єкті та суб’єкті управління. Особливого значення це набуває саме для мережевих 

маркетингових(MLM) компаній, основний напрямок роботи яких – робота з людьми і через людей – 

дистриб’юторів, від яких, власне, залежить і реноме компанії і її торговий оборот та прибуток.  Вагому 

роль в забезпеченні ефективного розв’язання всього цього комплексу питань відіграють фактори, що 

часто визначають і обумовлюють характер та особливості управлінської взаємодії в колективі. Саме 

до таких факторів можна віднести ступінь психологічної компетентності менеджерів та лідерів MLM-

компаній, адже на даний час тяжко знайти іншу таку бізнес-систему або і взагалі вид діяльності, де 

сама специфіка бізнесу так пов’язана і справляє настільки важливий вплив на характер і специфіку 

власне управлінського процесу; тим більше, що керівниками та менеджерами мережевих компаній 

дуже часто стають саме колишні успішні лідери мережі. Виходячи з вищенаведеного видається 

цікавим і необхідним проведення аналізу проблем формування психологічної компетентності 

менеджерів та мережевих лідерів щодо управлінської взаємодії та оптимізації управлінського 

процесу в сучасних українських мережевих маркетингових компаніях. Досліджуючи ці проблеми, 

необхідно прийняти до уваги те, що мережевий маркетинг несе з собою властиві йому суто 

американські принципи демократичного управління колективом компанії, що передбачають перш за 

все чітку налагоджену співпрацю і взаєморозуміння в колективі, створення в колективі сприятливого 

соціально-психологічного клімату, що ґрунтується на взаємному довір’ї, підтримці та 

взаємодопомозі, на принципах “командної гри”, де менеджер чи лідер МLМ перш за все виступає в 

якості “капітана та диспетчера команди”, причому на перший план часто виходять саме його 

лідерські якості, серед яких найприкметніша – харизматичний вплив. Відповідно, особливої ваги 

набуває еталонний вид влади, при якому і підлеглі, і лідери нижчих ешелонів намагаються 

наслідувати стиль поведінки, а також вчинки і імідж керівника. Але харизматична влада приховує 

принаймні дві небезпеки: це – уникання роботи, спрямованої на професійне і особисте 

вдосконалення, в тому числі і на формування психологічної компетентності, адже “лідер і так – 

зразок!”; і небезпека виникнення “вождизму” – тобто значної авторитаризації управлінського стилю, 

і ця соціально-психологічна тенденція може створювати значні проблеми щодо формування 

психологічної компетентності, адже для лідерів-авторитарників є досить розповсюдженою позиція: 

“Я і сам все знаю”, що часто маскує якраз протилежне. Крім того, значний психологічний вплив, яким 

володіє успішний лідер мережі чи менеджер компанії,  на жаль, часто асоціюється із здатністю 

підкорити іншу людину собі, своїй волі і це, безумовно, є і проявом певної психологічної 

некомпетентності, і проблемою, щодо її формування через існування означеної установки, адже 

вона не стимулює лідера до пошуку нових форм роботи, саморозвитку та самовдосконалення як 

управлінця. Наступна досить проблемна ситуація, пов’язана саме з психологічною компетентністю 

як лідерів мережі, так і менеджерів компанії  – це виховання потенційних успішних мережевих лідерів, 

і тут стереотипний, шаблонний підхід є і не ефективним, і економічно не виправданим, адже нові 

лідери –  це стабільність мережевої роботи, зростання мережі, запорука загального успіху. Натомість 

сам зміст такої роботи вимагає творчого індивідуального підходу, що неможливо без постійного 

підвищення власного рівня психологічної та управлінської компетентності  і заохочення до цього 

підлеглих. Але, при тому, що переважною більшістю лідерів та менеджерів МLМ компаній ця 

необхідність усвідомлюється, все ж існує істотний опір щодо зусиль по підвищенню власної і 

управлінської і психологічної компетентності, що, вірогідно, є наслідком власної неготовності лідерів 

та менеджерів МLМ до змін та розвитку, тяжіння до засвоєних, відпрацьованих авторитарних форм 

роботи.  
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 Узагальнюючи підсумки даної роботи можна констатувати, що існує ряд взаємопов’язаних 

проблем формування психологічної компетентності лідерів та менеджерів МLМ щодо управлінської 

взаємодії в сучасних українських мережевих маркетингових компаніях. Причому частина цих 

проблем породжується специфікою самого мережевого маркетингу як виду підприємницької 

діяльності, частина ж є наслідком власної неготовності лідерів та менеджерів МLМ до змін та 

розвитку, тяжіння до засвоєних шаблонних форм роботи. При цьому, слід зазначити, що свою 

позитивну роль харизматичний вплив лідерів та менеджерів МLМ спроможний відіграти тільки при 

наявності справжнього демократизму в управлінні, а також високої управлінської та психологічної 

культури як керівника компанії, так і її менеджерів та мережевих лідерів. І, очевидно, в цьому сенсі 

слід творчо переосмислити наявний досвід мережевого лідерства, акцентувавши увагу на принципі 

самовдосконалення і придбання нових професійних знань щодо управлінської та психологічної 

компетентності, необхідних для успішного і якнайкращого здійснення своїх завдань. 
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Гуманістична спрямованість навчально-виховного процесу визначається тим, наскільки цей 

процес створює передумови для самореалізації особистості, розкриття закладених у ній потенційних 

можливостей. Це є цінним науковим спадком, що залишив пособі видатний український психолог І.О. 

Синиця. Успіхи у навчанні він розглядав як засіб саморозкриття особистості, максимальної повноти 

самореалізації кожного учасника освітнього процесу [4, с 67]. Значущою сферою самореалізації учнів 

підліткового віку є міжособистісне спілкування. Умовою особистісної самореалізації є сформованість 

в них комунікативної здатності як здатності до міжособистісної взаємодії. Спиратимемося на 

визначення комунікативної здатності як спроможності до побудови суб’єкт – суб’єктних  відносин, 

тобто, до діалогічного виду спілкування, що сприяє особистісному розвитку людини [1, с.64]. 

Комунікативна здатність як загальне вміння спілкуватися вимагає від особистості володіння такими 

вміннями, як вміння здійснювати усну і письмову комунікацію, вміння сприймати і розуміти партнера 

зі спілкування. Комунікативна взаємодія між суб’єктами спілкування відбувається на основі усного 

мовлення. Дослідник психології усного мовлення І.О. Синиця зазначав, що воно є засобом передачі 

і прийому інформації, засобом і чинником розумового розвитку школярів. При цьому він наголошував, 

що не слід плутати елементарне побутове мовлення дітей з розвиненим усним мовленням [2,с7]. 

Основними формами усного висловлення думок і почуттів, які притаманні учням підліткового віку є 

монолог-розповідь і монолог-опис Монолог-розповідь – ближчий до діалогу, ніж інші різновиди 

монологу. Він включає в себе пряму мову, наслідування учасників подій тощо. На думку І.О. Синиці,  

діалог є для підлітків найбільш звичайною формою усного мовлення. Вони не відчувають у діалозі 

певних труднощів, з якими стикаються у монологічному та писемному мовленні. Діалогічне мовлення 

не вимагає від учнів самостійності мовної діяльності, яка їм бракує. При переказі твору учні 

підліткового віку передають діалоги максимально точно на відміну від описів. Усне діалогічне 

мовлення характеризується різним темпом перебігу: скоромовне (учні квапляться, перебивають 

один одного, нерідко повторюють вже сказане) і уповільнене (учні більше прислухаються один до 

одного, а, іноді, взагалі замовкають на певний час). Також характерним для нього є довільність 

(кожний новий вислів у діалозі обумовлений ситуацією і попередніми висловами), ситуативність  
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(співрозмовники вже розуміють один одного тільки завдяки перебуванню в одній ситуації), 

підтриманість (співрозмовники впродовж діалогу міняються ролями, а також допомагають один 

одному) [3, с. 128]. Діалогічне мовлення в багатьох випадках імпровізоване (наступна фраза одного 

зі співрозмовників залежить від останньої фрази іншого) і недостатньо сплановане (планується в 

самому процесі діалога). В діалогічному мовленні також використовується багато невербальних 

засобів комунікації. Вони замінюють окремі слова, словосполучення і навіть речення. Діалогічне 

мовлення не потребує відповідних умінь і навичок. Використання підлітками діалогічного виду 

спілкування сприяє їх особистісному розвитку 
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Інтенсивність трансформаційних процесів в сучасному суспільстві, незмінно відбиваються в житті 

окремої особистості, обумовлює необхідність дослідження проблеми психотравматизації 

повсякденному житті людини. Пошук відповідей на питання про те, як людина долає життєві 

труднощі, справляється зі стресами, створюючи при цьому психологічні передумови для 

саморозвитку, самовдосконалення, посилюючи відчуття повноти життя, лежить в просторі вивчення 

такої характеристики, як життєстійкість.  

В сучасному світі відбулися глобальні соціальні перетворення, які породили величезну кількість 

проблем, що викликають інтелектуальне, духовне, емоційне і фізичне напруження людини. Ці різкі 

зміни у соціальному розвитку і одночасно потужні зміни соціальних цінностей не могли не 

позначитися як на рівні суспільної свідомості, так і на індивідуальній системі соціальних установок 

та ціннісних орієнтацій окремої людини - на життєздатності особистості. Виникають якісно нові 

елементи в процесі життєвого самовизначення молоді, переосмислюється соціальна значимість тих 

чи інших життєвих цілей і цінностей. Ці процеси, безумовно, посилюють вимоги до особистості, до 

здібностей, до самостійного морального вибору, відповідальності за свої дії, структурованості всієї 

системи відносин особистості до себе, інших і світу в цілому. Підвищення ролі професії психолога в 

сучасному українському суспільстві обумовлює потребу змін парадигми професійної підготовки 

майбутнього фахівця, здатного до професійної самореалізації в стресогенних умовах сьогодення, до 

збереження професійної стійкості умовах тривалих негативних соціальних процесів і наростаючої 

економічної кризи. 
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 Розвиток життєстійкості як інтегральної характеристики особистості та її складових є 

предметом наукових пошуків і досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених: Л.Александрової, Б. 

Ананьєва, С. Богомаз, Д. Кошаби, Д. Леонтьєва, М. Логінової, С. Мадді, Т. Наливайко, Р.Рахімової, 

С. Рубінштейна, П. Тілліха, А. Фомінової та ін.; особливості зв’язку життєстійкості з елементами 

самоорганізації, самореалізації, саморегуляції діяльності і поведінки особистості у своїх працях 

обґрунтовували Л. Дика, А.Дьомін, В. Моросанова, К. Муздибаєв, О. Осницький, та ін. Важливим 

питанням залишається вивчення життєстійкості в юнацькому віці, так як в цей час формується 

особистісна ідентичність, професійне самовизначення, формування Я-концепція, формується 

доросла зріла особистість.  

Тому важливо розвивати вміння справлятися з труднощами дорослого життя, формувати 

регуляційні механізми поведінки, навчити майбутніх фахівців ефективному способу взаємодії зі 

світом та надання ефективної психологічної допомоги в умовах впливу стресогенних та 

фрустраційних факторів. 

 Поняття «життєстійкості» («hardiness») було введене С. Мадді та знаходиться на перетині 

теоретичних поглядів екзистенціальної психології та прикладної області психології стресу та 

подолання його [7]. У вітчизняній літературі прийнято перекладати «hardiness» як стійкість чи 

життєстійкість (за Д.О. Леонтьєвим). Життєстійкість (hardiness) являє собою систему переконань про 

себе, про світ, про відношення зі світом.  Д.О. Леонтьєв вважає, що дана властивість особистості 

характеризує міру здатності особистості витримувати стресову ситуацію, зберігаючи внутрішню 

збалансованість і не знижуючи успішність  діяльності [4]. 

         Життєстійкість представляє собою систему переконань про себе, світ, відносини із світом. 

Життєстійкість людини пов’язана із можливістю подолання різних стресів, підтримкою високого рівня 

фізичного і психологічного здоров’я, а також з оптимізмом, самоефективністю, суб’єктивною 

задоволеністю власним життям, здатністю до неперервного особистісного саморозвитку [3].  

Л.В. Куліков, описуючи життєстійкість, на передній план виводить три аспекти психологічної 

стійкості: 1) стійкість, стабільність, 2) врівноваженість, відповідність, та 3) опірність (резистентність). 

За словами Л.В. Кулікова, стійкість проявляється в подоланні труднощів як здатність зберігати віру 

в себе, бути впевненим у собі, своїх можливостях, як здатність до ефективної психічної 

саморегуляції. Стабільність проявляється в збереженні здатності особистості функціонувати, 

здійснювати самоврядування, розвиватися, адаптуватися. Знижена стійкість призводить до того, що, 

опинившись в ситуації ризику людина долає її з негативними наслідками для психічного та 

соматичного здоров'я, для особистісного розвитку, для сформованих міжособистісних відносин [2]. 

 Прикладні дослідження дозволили авторам визначити особистісний конструкт «hardiness» 

(життєстійкість), якій характеризує міру здатності особистості витримувати стресову ситуацію, 

зберігаючи внутрішню збалансованість не знижуючи успішність діяльності. Таким чином, С Мадді 

виділив наступні компоненти феномену життєстійкості особистості: 

 
 Рис.1 Компоненти життєстійкості особистості, за С.Мадді 

 

Життєстійка поведінка є способом виживання. Наприклад, це максимальна мобілізація в 

екстремальних умовах, в ситуації, коли існує пряма загроза життю людини або життю її близьких. 

Також, життєстійкість може бути особистісною рисою, що визначає стиль поведінки людини, її 

спрямованість на подолання труднощів, здатність гнучко та мобільно реагувати на зміни ситуації, 

умови взаємодії. На перший погляд, поняття життєстійкості сприймається як тотожне до таких добре 
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знайомих адаптаційних особистісних характеристик як стресостійкість, емоційна стійкість, 

психологічна надійність [3]. Безумовно, всі ці адаптаційні системи людини, що забезпечують 

задовільний рівень фізичного та психологічного здоров’я, є складовими життєстійкості. Але головна 

функція життєстійкості полягає у можливості будувати ефективну соціальну взаємодію та знаходити 

оптимальні шляхи саморозвитку та самоздійснення особистості у складних життєвих обставинах. 

Таким чином, життєстійкість можна розглядати в якості особистісного потенціалу ефективного 

саморозвитку в стресових ситуаціях та екстремальних життєвих умовах [6]. Як пише С.Мадді, 

життєстійка людина – це людина з характером, сильна духом, така, що не боїться складностей і 

проблем, не «скисає», коли згущаються хмари. На думку С. Мадді та Д. Кошаби [7], поняття 

«hardiness» відображує психологічну живучість та розширену ефективність людини, а також є 

показником її психічного здоров’я. Прикладний аспект життєстійкості обумовлений тією роллю, яку 

ця особистісна змінна відіграє в успішному протистоянні особистості стресовим ситуаціям, передусім 

в професійній діяльності. Подолання особистістю несприятливих умов її розвитку є однією зі 

специфічних форм прояву її особистісного потенціалу [1]. Реальність, в якій особистість, асимілюючи 

набутий досвід, здійснює завдяки рефлексивним процесам довготривалий самомоніторинг 

життєстійкості, є пріоритетним процесом професійної підготовки майбутніх психологів. Під впливом 

нових конфігурацій життєвих умов постійно виникають нові контексти життєтворення. 

Особистість з вираженою життєстійкою позицією схильна переживати події, що з нею 

відбуваються, як «цікаві та радісні, як наслідок особистісного вибору та ініціативи і як важливий 

стимул для засвоєння нового» [4]. Така людина здатна до ефективної саморегуляції діяльності не 

тільки у стресових ситуаціях, а і в ситуаціях досягнення успіху у різних сферах життя. Життєстійка 

людина використовує «гнучку» саморегуляцію, що дає їй можливість контролювати власну 

працездатність, приймати рішення припинити чи продовжувати діяльність всупереч втомі [4, с. 5]. 

Тому життєстійка людина частіше відчуває задоволеність свою працею і як наслідок демонструє 

високу ефективність діяльності у різних сферах життя. 

В процесі професійної підготовки, спираючись на парадигму гуманізації вищої освіти, 

пріоритетними шляхами є розвиток наступних механізмів життєстійкості: 

 
 Рис. 2 Шляхи розвитку життєстійкості майбутнього психолога 

 

М. Логінова, вивчаючи психологічний зміст життєстійкості студентів, стверджувала, що 

життєстійка людина – це людина що має життєстійкі переконання, які визначаються компонентами її 

структури (залученість, контроль, ризик), яка веде життєстійкий спосіб життя (підтримує власне 

фізичне і психічне здоров’я), використовує власний досвід для подолання життєвих труднощів і 

стресів [5]. Відповідно до цього життєстійкість є інтегральною характеристикою особистості, що 

розвивається і включає в себе цілі, плани, самовідношення як частину самосвідомості, стильової 

характеристики поведінки.  

Отже, процес саморегуляції сприяє виробленню гармонійної поведінки, на його основі 

розвивається здатність управляти собою згідно реалізації поставленої мети, спрямовувати свою 

діяльність відповідно до вимог життя, професійних або учбових завдань, що є актуальним саме в 

процесі професійної підготовки. 

Життєстійкість особистості можна формувати в процесі оволодіння професією, стимулюючи 

самостійність, довільну активність, відповідальність, навчаючи майбутнього фахівця  керувати 

власними емоціями, поведінкою і умінням мобілізуватися у важких життєвих ситуаціях. 



68 
 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Александрова Л.А. Концепции жизнестойкости в психологии // Сибирская психология сегодня. 

Сб. научн. Трудов. Вып. 2 / Под. ред. М.М. Горбатова, А. В. Серого, М. С. Яницкого. Кемерово: 

Кузбассвузизда, 2004. - С. 82-90. 

2. Куликов Л. В. Психогигиена личности : основные понятия и проблемы / Л. В. Куликов. – СПб. 

: Изд-во СПбГУ, 2004. ─ 464 с. 

3. Ларіна Т.О. Життєстійкість як життєве завдання особистості / Актуальні проблеми психології: 

Психологічна герменевтика / За ред. Н.В. Чепелевої. – К.:ДП «Інформаційно-аналітичек агентство», 

2007. – Том 2, вип. 5. - с. 131-138 

4. Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. – М. : Смысл, 2006. – С. 3-63. 

5. Логинова М.В. Психологическое содержание жизнестойкости личности студентов: автореф. 

дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.01 – Общая психология, психология 

личности, история психологии/ М.В. Логинова. – Москва, 2010. – 24 с. 

6. Титаренко Т. М. Сучасна психологія особистості : навч. посібн. / Т. М. Титаренко – 2-е вид.–

К. : Каравелла, 2013. – 372 с. 

7. Maddi S.R., Khoshaba D.M. Hardiness and Mental Health / S.R. Maddi, D.M. Khoshaba // Journal 

of Personality Assessment. – 1994. – Oct. – Vol. 63, № 2. – РР. 265-274. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОЇ СФЕРИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ-

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

З РІЗНИМИ РІВНЯМИ ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ 

FEATURES MOTIVATIONAL-VALUE 

POLICEMEN-SEEKERS OF HIGHER EDUCATIONAL 

WITH DIFFERENT LEVELS OF PERSONAL SELF-REGULATION 
 

Галустян О.А. 

к. юр. н., старший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем 

психологічного забезпечення Національної академії внутрішніх справ 

Galustian O.A. 

Senior Research Fellow, PhD, ScientificLaboratory on Psychological Support 

of the National Academy of Internal Affairs 

Захаренко Л.М. 

к. пс. н, старший науковий співробітник 

 наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення 

 Національної академії внутрішніх справ 

Zakharenko L.N. 

Senior Research Fellow, PhD, Scientific Laboratory on Psychological Support 

 of the National Academy of Internal Affairs 

Юрченко-Шеховцова Т.І. 

науковий співробітник наукової лабораторії 

 з проблем психологічного забезпечення 

 Національної академії внутрішніх справ 

Yurchenko-Shekhovtsova T.I.  

Research Fellow, Scientific Laboratory on Psychological Support 

of the National Academy of Internal Affairs 

 

Реформування правоохоронних органів, розпочате у листопаді 2015 року, та створення нової 

української поліції, сприяло значному оновленню кадрів Національної поліції України. Пов’язавши 

своє життя із службою в поліції, багато поліцейських відчули потребу у здобутті фахових знань та 

поповнили лави здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. Зважаючи на те, що проблематика 

мотивування персоналу до професійної діяльності, зокрема молодих спеціалістів, набуває великого 

поширення у країнах Європи, дослідження мотиваційно-ціннісної сфери поліцейських-здобувачів 
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вищої освіти у тісному взаємозв’язку із особливостями особистісної саморегуляції довільної 

активності визначає актуальність нашого дослідження.  

Вибірку склали 24 поліцейських Національної поліції України (з них – 5 осіб жіночої статі), які є 

здобувачами ступеня вищої освіти бакалавр заочної форми навчання за напрямом підготовки 

«Право» Національної академії внутрішніх справ. Вік респондентів – від 20 до 39 років (середнє 

значення – 27,5 роки). Стаж практичної діяльності у правоохоронних органах становить від 2 до 14 

років (найчастіше – 2 роки). 

У дослідженні використовувались методики «Стиль саморегуляции поведения» (В.І. 

Моросанова), «Морфологический тест жизненных ценностей» (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина). 

Для обробки результатів дослідження використано t-критерій Стьюдента, U-критерій Манна-Уітні, 

коефіцієнт кореляції Пірсона. Статистична обробка даних проводилася з допомогою програми SPSS 

10. 

За методикою «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ), розробленою В.І. Моросановою, 

визначено особливості свідомої саморегуляції довільної активності респондентів, зокрема 

загального рівня саморегуляції, розвиненість основних регуляторних процесів (планування, 

моделювання, програмування, оцінка результатів) та регуляторних якостей (гнучкість і 

самостійність). Отримані дані представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Середні значення показників основних регуляторних процесів і регуляторних якостей 

респондентів 

Плануван

ня 

 

Моделюван

ня 

Програмува

ння 

Оцінка 

результат

ів 

Гнучкіс

ть 

Самостійні

сть 

6,79  1,74 6,58 
1,69 6,67  1,24 

6,63 
1,88 

6,54 
1,18 5,25  2,05 

 

Встановлено, що середньогруповий показник загального рівня саморегуляції респондентів  

становить 32,88  4,73. Відповідні показники осіб чоловічої і жіночої статі статистично значимо не 

відрізняються. 

Визначено, що респондентам характерні високий (14 осіб) та середній (10) рівні сформованості 

індивідуальної системи усвідомленої саморегуляції довільної активності  (див. табл. 2). 

Таблиця 2 

Відмінності середніх значень показників основних регуляторних процесів і регуляторних 

якостей респондентів з різними рівнями саморегуляції 

 Основні регуляторні процеси Регуляторні якості 

Пл М Пр ОР Г Сам 

Високий 

рівень 

7,21 
1,31 

6,93 
1,44 

7,29 
0,91 

7,21 
1,37 

7,00 
0,88 

5,29
2,02 

Середній 

рівень 

6,20 
2,15 

6,10 
1,97 

5,80 
1,14 

5,80 
2,25 

5,90 
1,29 

5,20
2,20 

U 51,500 52,500 22,000 42,500 35,500 69,000 

р 0,285 0,312 0,004 0,108 0,042 0,977 

Примітка: Пл – планування; М – моделювання; Пр – програмування; ОР – оцінка результатів; Г – 

гнучкість; Сам – самостійність.  

 

За допомогою U-критерію Манна-Уітні визначено, що респонденти з високим і середнім рівнями 

саморегуляції відрізняються за показниками програмування (U=22,000; p=0,004) і гнучкості 

(U=35,500; p=0,042), що свідчить про високий і достатній рівні розвитку усвідомленого програмування 

власних дій та сформованості регуляторної гнучкості. 

Респондентам із високим рівнем саморегуляції, на відміну від осіб із середнім рівнем 

саморегуляції, характерний високий рівень сформованості потреби продумувати способи своїх дій і 

поведінки для досягнення поставлених цілей (t=3,552; p=0,002), високий рівень пластичності всіх 

регуляторних процесів, що дозволяє перебудовувати систему саморегуляції відповідно до змін 

життєдіяльності (t=2,497; p=0,020).  

Респондентам із різними рівнями саморегуляції характерні гармонійні групові профілі 

саморегуляції, у яких відмінності показників шкал не досягають двох чи більше балів, та знаходяться 

на високому і середньому рівнях (див. рис. 1).  
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Примітка: Пл – планування; М – моделювання; Пр – програмування; ОР – оцінка результатів; Г – 

гнучкість; Сам – самостійність.  

Рис. 1. Групові профілі саморегуляції респондентів із високим і середнім рівнями 

саморегуляції 

 

Як видно із графіка, групові профілі характеризуються зглаженістю та відсутністю піків значень 

шкал.   

Отже, індивідуальна система усвідомленої регуляції активності респондентів сформована на 

високому і достатньому рівнях, групові профілі саморегуляції характеризуються гармонійністю. У 

респондентів сформована потреба в усвідомленому плануванні та програмуванні власної поведінки. 

Вони схильні адекватно реагувати на ситуацію, що склалася, швидко адаптуватися до нових умов 

життєдіяльності, своєчасно планувати власну діяльність і поведінку. 

Дослідження особливостей мотиваційно-ціннісної структури особистості проводилося за 

методикою «Морфологічний тест життєвих цінностей» (МТЖЦ), розробленої В.Ф. Соповим, Л.В. 

Карпушиною. За допомогою даної методики досліджено термінальні цінності респондентів 

(саморозвиток, духовність, креативність, активні соціальні контакти, власний престиж, високе 

матеріальне становище, досягнення, збереження власної індивідуальності), а також ступінь 

реалізації цінностей у різних життєвих сферах: професійній, освіти, сімейного життя, громадської 

активності, захоплень, фізичній сфері. 

Встановлено, що пріоритетними термінальними цінностями респондентів є цінності досягнення 

(М=44,29), матеріальні цінності (М=44,13), духовні цінності (М=43,54). Термінальні цінності 

респонденти реалізують, насамперед, у таких життєвих сферах як сфера освіти (М=59,42), 

професійна сфера (М=57,42), сімейна сфера (М=55,96), які є найбільш представленими. Зважаючи 

на те, що респонденти – здобувачі вищої освіти заочної форми навчання, сфера освіти у них 

виражена більше, ніж сфера громадської активності (t=4,542; p=0,000), сфера захоплень (t=3,641; 

p=0,001) та сфера фізичної активності (t=4,464; p=0,000). Відмінностей у представленості 

термінальних цінностей і життєвих сфер за статтю немає.  

Пріоритетними цінностями респондентів з різними рівнями саморегуляції є цінності досягнень, 

духовні та матеріальні цінності (див. табл. 3). 

Таблиця 3 

Відмінності середніх значень показників термінальних цінностей респондентів з різними 

рівнями саморегуляції 

Рівні  Термінальні цінності 

С Ду Кр Соц Пр До Мат ЗВІ 

Високи

й 
43,43 

6,89 
46,21 

6,35 
41,00 

6,47 
43,07 

6,01 
41,14 

4,42 
46,21 

6,48 
45,14 

8,91 
44,14 

6,43 

Серед

ній 
36,00 

5,21 
39,80 

5,69 
33,70 

7,38 
36,60 

7,03 
 34,00 

8,46 
41,60 

5,34 
42,70 

7,30 
38,60 

6,33 

U 27,500 31,500 32,00 32,500 44,500 55,500 39,00  

Р 0,011 0,022 0,026 0,026 0,036 0,138 0,403 0,074 

Примітка:  

1) С – саморозвиток; Ду – духовність; Кр – креативність; Соц – активні соціальні контакти; Пр – 

власний престиж; До – досягнення; Мат – високе матеріальне становище; ЗВІ – збереження власної 

індивідуальності; 

2) жирним виділені пріоритетні термінальні цінності респондентів. 

 

Відповідно до представлених у таблиці даних спостерігаються статистично значимі відмінності 

показників цінностей саморозвитку (U=27,500; p=0,011), духовності (U=31,500; p=0,022), креативності 

(U=32,000; p=0,026), активних соціальних контактів (U=32,500; p=0,026), власного престижу 

(U=34,500; p=0,036) респондентів груп. 

4

6

8

Пл М Пр ОР Г Сам

Високий рівень

Середній рівень



71 
 

Для осіб з високим рівнем саморегуляції характерні найвищі показники духовно-моральних 

цінностей: саморозвитку (t=2,867; p=0,006), духовності (t=2,544; p=0,019), креативності (t=2,572; 

p=0,017), активних соціальних контактів (t=2,426; p=0,024), а також найвищі показники егоїстично-

престижної чи прагматичної цінності власного престижу (t=2,701; p=0,013).  

Пріоритетними життєвими сферами респондентів із високим рівнем саморегуляції є сфера освіти 

(М=62,71), професійна сфера (М=58,93) і сфера громадської активності (М=58,29), осіб із середнім 

рівнем саморегуляції – сфера освіти (М=54,80), професійна сфера (М=55,30) і сімейна сфера 

(М=53,10) (див. табл. 4).  

Таблиця 4 

Відмінності середніх значень показників життєвих сфер респондентів з різними рівнями 

саморегуляції 

 Життєві сфери 

Профе

сійна 

Освіти Сімейн

а 

Гром. 

акт-сті 

Захопл

ень 

Фізична 

Високий 

рівень 
58,93 

13,51 
62,71 

8,64 
58,00 

7,61 

58,29

 6,88 

58,21

 9,37 
52,07 

9,14 

Середній 

рівень 
55,30 

10,41 
54,80 

12,40 

  53,10

 11,75 

48,90

 8,33 

48,50

 8,29 
42,40 

10,35 

U 51,000 44,500 48,500 27,000 25,500 33,000 

р 0,285 0,138 0,212 0,011 0,007 0,031 

Примітка:  1) жирним виділені пріоритетні життєві сфери респондентів; 2) * – р≤0,05. 

 

Відповідно до представлених у таблиці даних спостерігаються статистично значимі відмінності 

показників сфери громадської активності (U=27,000; p=0,011), сфери захоплень (U=25,500; p=0,007), 

фізичної сфери (U=33,000; p=0,031) респондентів груп. Для осіб з високим рівнем саморегуляції 

більш значима  сфера громадського життя (t=3,020; p=0,006), сфера захоплень (t=2,623; p=0,016) та 

фізична сфера (t=2,420; p=0,024).  

 Отже, пріоритетні термінальні цінності респондентів з різними рівнями саморегуляції не 

відрізняються, однак для осіб із високим рівнем саморегуляції більш важливими є духовно-моральні 

цінності та власний престиж. Респонденти із різними рівнями саморегуляції реалізують життєві 

цінності у сферах освіти і професії. Респонденти із високим рівнем саморегуляції довільної 

активності більше прагнуть реалізувати пріоритетні життєві цінності, насамперед, у сфері 

громадської активності, а особи із середнім рівнем саморегуляції – у сфері сім`ї. Для респондентів із 

високим рівнем саморегуляції більш важливою є сфера захоплень та сфера фізичної активності, ніж 

для осіб з середнім рівнем саморегуляції. 

 Проведений кореляційний аналіз показників шкал опитувальника ССПМ і показників 

опитувальника МТЖЦ за допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона дозволив встановити, що існують 

статистично значимі відмінності кореляційних взаємозв’язків показників шкал саморегуляції та 

показників шкал життєвих сфер респондентів з різними рівнями саморегуляції (див. табл. 5). 

 Таблиця 5 

Кореляційні взаємозв’язки показників шкал саморегуляції та показників шкал життєвих 

сфер респондентів з різними рівнями саморегуляції 

Шкали саморегуляції Сімейна сфера 

Сфера громадської 

активності 

Середній рівень саморегуляції 

Програмування ,685* - 

Високий рівень саморегуляції 

Загальний рівень 

саморегуляції 
- ,550* 

Примітка:  * – р≤0,05. 

 

Відповідно до даних, представлених у таблиці, загальний рівень саморегуляції як сформованості 

індивідуальної системи усвідомленої регуляції активності у осіб із високим рівнем саморегуляції 

пов'язаний із сферою громадської активності (r=0,550; р=0,042). Програмування власної поведінки 

як розробки способів і методів досягнення поставлених цілей у осіб із середнім рівнем саморегуляції 

пов’язане із сімейною сферою (r=0,685; р=0,029).  

Висновки: 
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1. Респондентам характерні високий і середній рівні сформованості особистісної системи 

саморегуляції поведінки, які відрізняються за показниками  програмування і гнучкості поведінки.  

2. Пріоритетні термінальні цінності респондентів з різними рівнями саморегуляції не 

відрізняються. Це духовно-моральні та егоїстично-престижні цінності, які вони реалізують, 

насамперед, у сферах освіти, професії та сім`ї. Сфера освіти респондентів виражена більше, ніж 

сфера громадської активності, сфера захоплень та сфера фізичної активності.  

3. Респонденти з високим рівнем саморегуляції більше спрямовані на саморозвиток, 

креативність, духовність, активні соціальні контакти, власний престиж. Вони прагнуть завоювати 

визнання у суспільстві, проявляючи громадську активність, а особи із середнім рівнем саморегуляції 

прагнуть досягнення поставлених цілей у сімейній сфері. Для них більш важливою є сфера 

захоплень та сфера фізичної активності, ніж для осіб з середнім рівнем саморегуляції. 

4. Відмінностей у сформованості індивідуальної системи довільної активності, 

представленості термінальних цінностей і життєвих сфер респондентів різної статі немає. 
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В умовах трансформації суспільства відбуваються кардинальні зміни в різних сферах 

життєдіяльності людини, зокрема в освіті. Пріоритетні напрямки розвитку якої окреслено в 

нормативно-правових документах: Законі України «Про освіту», Державній національній програмі 

«Освіта» («Україна ХХІ століття»), Державному стандарті початкової загальної освіти, Концепції 

неперервної валеологічної освіти в Україні, Концепції «Нової української школи» та інших. Головні 

державні нормативні документи спрямовані, зокрема, й на збереження і зміцнення здоров’я дітей та 

учнівської молоді, виховання в них свідомого дбайливого ставлення до здоров’я, дотримання 

принципів здорового способу життя, забезпечення всебічного гармонійного розвитку людини.  

Валеологічна освіта є базою для формування свідомого ставлення до свого здоров’я, найбільш 

повного розвитку духовних, фізичних, психічних можливостей особистості, оптимального добору 

методів для зміцнення свого організму. Школа має забезпечити виховання навичок здорового 

способу життя, навчити дитину берегти та зміцнювати своє здоров’я, здоров’я членів своєї сім’ї та 

оточуючих. Звідси важливим завданням освітян є навчання валеологічної культури школярів, здатних 

нести відповідальність за своє здоров’я і здоров’я оточуючих людей. 

Реальною силою, здатною втілити це в життя школи, є вчитель, який має володіти на високому 

професійному рівні валеологічною культурою, конкретністю творчого використання її засобів, форм 

і методів. Для того, щоб здійснювати діяльність з формування валеологічної культури, спрямовану 

на збереження і зміцнення здоров’я учнів, учитель початкових класів насамперед сам повинен 

усвідомлювати цінність здоров’я, бути переконаним в цінності здоров’я, відчувати себе суб’єктом 

валеологічної діяльності і мати глибокі знання з основ наук, зокрема, з педагогіки, психології та 

валеології. Безумовно, тільки зацікавлений учитель, який на власному досвіді пізнав цінність 

здорового способу життя, цілеспрямованої систематичної роботи над своїм здоров'ям, може повною 

мірою передати валеологічні знання і власний досвід учням та створити в школі здорове освітнє 

середовище й безпечні умови навчання.  

Педагог повинен володіти важливими професійними якостями, які дозволяють генерувати плідні 

педагогічні ідеї та забезпечать позитивні педагогічні результати, не шкодячи здоров’ю учнів, а саме: 

високим рівнем загальної культури, зокрема валеологічною; здатністю до формування і розвитку 
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особистісних креативних якостей; знаннями з формування і функціонування психічних процесів, 

станів і властивостей особистості; знаннями з основ здоров’я, здорового способу життя, безпечної 

поведінки, основами здоров’язберігаючих технологій в освітньому середовищі та ін. 

Нині, система навчання й виховання, яка склалася в Україні, не формує у школярів необхідної 

мотивації до збереження і зміцнення свого здоров’я і здоров’я оточуючих людей. Школа орієнтована 

переважно на вивчення навколишнього світу й не здійснює систематичної роботи з формування 

валеологічної культури учнів, не використовує при цьому багатий національний досвід і традиції.  

Формування валеологічної культури має посідати особливо важливе місце в навчально-

виховному процесі. Тому валеологічне навчання й виховання школярів ми розглядаємо як невід’ємну 

частину всього навчального процесу, що, у свою чергу, тісно пов’язано із загальною освітою і 

формуванням загальної культури особистості школяра [12].       

Провідна роль у формуванні валеологічної культури в учнів молодших класів відводиться 

навчальному предмету «Основи здоров’я», мета якого – формування здоров’язбережувальної 

компетентності учнів на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними 

навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, формування в них ціннісного ставлення 

до життя і здоров’я, сприяння їх фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку [15, с. 314]. 

 Компетентність щодо збереження здоров’я – це здатність учня застосовувати всі належні 

компетенції в конкретних умовах життєвої або навчальної ситуації на користь збереження, зміцнення 

і формування здоров’я.  

         Здоров’язбережувальні компетенції – це суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, 

ставлень, які сприяють здоров’ю у всіх сферах життєдіяльності людини 15, с. 315. 

         Формування здоров’язбережувальної компетентності передбачає набуття учнями умінь 

збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого ставлення до нього, що досягається 

шляхом виконання таких завдань:  

• формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, 

взаємозв’язок організму людини із природним, техногенним і соціальним оточенням; 

• розвиток в учнів мотивації дбайливого ставлення до власного здоров’я, удосконалення 

фізичних, соціальних, психічних і духовних його чинників; 

• виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення 

до ведення здорового способу життя; 

• розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних вчинків;  

• набуття учнями власного досвіду зі збереження здоров’я з урахуванням фізичного стану;  

• розгортання у повсякденному житті практичної діяльності задля досвіду збереження 

власного здоров’я та здоров’я інших людей [15, с. 314]. 

Досягнення мети з даного предмета можливе за умов використання здоров’язбережувальних 

підходів до навчання, які розглядаються як сукупність прийомів і методів організації навчально-

виховного процесу без шкоди для здоров’я учнів (забезпечення школяреві можливості збереження 

здоров’я за період навчання в школі, формування у нього необхідних знань, умінь і навичок зі 

збереження й зміцнення здоров’я, навчання використовувати отримані знання у повсякденному 

житті, формування валеологічного мислення тощо) 11. 

У процесі формування валеологічної культури на уроках з основ здоров’я пропонуємо 

використовувати модифіковану структуру уроку, яка є оптимальною саме для уроків з «Основ 

здоров’я» [5, 6, 7]. Це дозволить вчителю органічно поєднати навчально-пізнавальну та оздоровчо-

рухову діяльність школярів, а також різноманітні види співпраці учнів і вчителя. На уроках учні 

вчаться працювати в режимі «учитель-учні», «учитель-учень», «учень-учень».  

Добираючи дидактичні матеріали до уроків, учителю слід звернути увагу на відповідність їх змісту 

віковим особливостям, реальним потребам учнів та їх навчальним можливостям. Лише за цих умов 

реалізація зазначеної мети сприятиме формуванню мотивації учнів до ведення здорового способу 

життя і безпечної поведінки.  

Особливого значення для формування в учнів здорового способу життя та безпечної поведінки 

має емоційність і доступність навчального матеріалу, його унаочнення. Тому у роботі необхідно 

використовувати малюнки, ілюстрації, фотографії, слайди, комп’ютерні презентації, а також цікавий 

пізнавальний матеріал – казки, мультфільми, вірші, ігри, ребуси, загадки, прислів’я тощо. 

Важливим моментом уроків є використання різних методів навчання (практичних, ігрових, 

пізнавальних, ситуаційних, змагальних; тренінгів, психогімнастики тощо). На уроках учні набувають 

знань щодо зміцнення свого здоров’я, профілактики травматизму, виходу з небезпечних та 

конфліктних ситуацій, знайомляться з різноманітними рухливими іграми та вправами, вивчають 

комплекси ранкової гімнастики, гімнастики до занять і фізкультхвилинок, а також отримують 
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рекомендації та завдання щодо режиму дня, правил особистої гігієни, безпечної поведінки (в школі, 

на дворі, вдома), занять фізичними вправами вдома тощо [1 – 4].  

Особливістю проведення уроків з основ здоров’я є те, що оволодіння здоров’язбережувальними 

компетенціями потребує багаторазового вправляння. Навчання учнів має практичну спрямованість, 

бо головним у підготовці школярів до життя є набуття ними практичних навичок. При цьому 

обов’язковою умовою є багаторазове (в різних формах) повторення дій, які імітують поведінку в 

школі, вдома, на вулиці, у дворі, щоб виробити у дітей звичку дотримуватися вивчених правил. Тому 

важливим при проведенні уроків є використання різних методів і прийомів інтерактивного навчання, 

що базуються на принципі активної участі самих учнів: робота у парах і групах, виконання вправ, 

рольові ігри, інсценування, екскурсії, проведення конкурсів, змагань, спільне виготовлення наочності 

(в т. ч. підготовка презентацій, виготовлення плакатів, колажів) та ін.  

З метою удосконалення знань, умінь і навичок з питань безпеки життєдіяльності обов’язковим є 

створення ігрових ситуацій, які навчають дітей фізичній і психічній саморегуляції, адже навчити 

школярів правильно реагувати на різні небезпеки одними лише роз’ясненнями неможливо. Гра – 

найбільш доступна форма засвоєння та набуття знань і навичок.  

Уроки з основ здоров’я слід проводити в спеціально обладнаному класі (кабінеті) або на 

спеціальному майданчику (у дворі школи, спортзалі, медичному кабінеті) з використанням 

навчально-наочних посібників та обладнання. Для живого спілкування на уроки запрошувати 

спеціалістів різних служб (психологів, співробітників пожежної служби, поліції, медичних працівників). 

Так, для пояснення деяких тем про здоров’я і хвороби (інфекційні хвороби, як захиститися від 

інфекцій, загартовування) запрошувати лікаря, заздалегідь обговоривши з ним тематику уроку, зміст 

навчального матеріалу тощо. Для вивчення тем протипожежної безпеки запрошувати працівника 

пожежної служби тощо. Психолог краще пояснить теми: «Характер», «Самооцінка», «Розвиток 

памя’ті та уваги», «Творчі здібності», «Профілактика емоційного перенапруження», «Як уникнути 

конфліктних ситуацій?» тощо. 

Уроки з вивчення правил дорожнього руху і безпеки на дорогах (перехід дороги, дорожня 

розмітка, дорожні знаки, перехрестя) краще проводити на подвір’ї (де є спеціальні розмітки) або на 

вулиці, поблизу перехрестя, де можна спостерігати роботу засобів регулювання, дорожню розмітку, 

рух транспортних засобів та пішоходів. Після екскурсії підводити підсумки, зробити висновки. 

Для забезпечення мотивації учіння на уроках учителям слід застосовувати різного виду завдання 

– проблемного і творчого характеру, завдання різного рівня складності та такі, що навчають різних 

способів пізнання, практичні вправи тощо.  

Отже, формування валеологічної культури на уроках буде ефективною за таких умов:  

•  постійної мотивації учнів до здорового способу життя і безпечної поведінки;  

•  проведення різних типів уроків із застосуванням інтерактивних методів навчання, 

проведенням практичних робіт; забезпечення змістових і мотиваційних зв’язків предмета з 

навчальним матеріалом інших предметів;  

•  наявності навчально-методичного забезпечення для всіх учасників навчально-виховного 

процесу; 

• наявності підготовленого вчителя з міцними знаннями психології і валеології зі стійким 

прагнення до професійного зростання і відповідного освітнього середовища із спеціальним 

обладнанням;  

•  співпраці вчителя з батьками, батьків з дітьми;  

• ціннісного ставлення вчителя і батьків до свого здоров’я, особистого прикладу дотримання 

правил здорового способу життя і безпечної поведінки. 

Формування валеологічної культури учнів у навчально-виховному процесі через предмет 

«Основи здоров’я» сприяє підготовці школярів до розуміння здоров’я, як особистісної цінності і 

найбільшого багатства людини, умінню використовувати чинники й засоби збереження і зміцнення 

здоров’я, запровадженню культу здоров’я в сім’ї, школі, вихованню фізично міцного, здорового 

покоління.  

Чільне місце в цьому процесі займає учитель. Адже від його професійної культури, зокрема, 

валеологічної, його компетентності, здатності творчо підходити до розв’язання складних завдань з 

формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, у великій мірі залежить 

подальше життя і розвиток вихованців.  
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Среди главных целей образования и обучения мы можем назвать   всестороннее развитие 

человеческой личности и активизацию ее творческого потенциала. Не случайно классик 

развивающего обучения В.В. Давыдов писал: «Для меня личность – это человек со значительным 

творческим потенциалом», акцентируя внимание на взаимосвязи понятия «личность» с понятием 

«творчество» [8, с.21].  

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/
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Однако средства реализации этих целей – передача ребенку знаний, созданных и накопленных 

человечеством, а также дидактические  методы такой передачи, - нередко подавляют цели, 

подменяя их собой.  

В действующей системе образования иногда наблюдается феномен  – подмена целей 

средствами их реализации. В данном случае подмена присутствует в образовании в специфической 

форме неадекватности  методов передачи знаний его целям и задачам. 

Заменяя развитие личностного потенциала с помощью процесса усвоения знаний самим 

процессом во имя процесса, зубрежкой во имя зубрежки,  гонкой за оценками и рейтингами ради 

самих оценок и рейтингов,  пассивно – усвоительским обучением  во имя самодовлеющего 

потребления знаний, подчас схоластических и внутренне чуждых ребенку. Обучение в ряде случаев 

происходит по принципу экстенсивного наращивания знаний, их объем в программах учебных 

заведений с каждым годом увеличивается, но на деле это подчас приводит не к улучшению качества 

образования и не к активизации креативных качеств интеллекта и психики учащихся и развитию 

личности, а, скорее, к обратному результату. А именно, к фрагментации мышления, перегруженного 

информацией и не способного ее систематизировать,  распредметить и усвоить, к потере мотивации 

к обучению, которое своими методами способствует формированию отвращения к процессу 

познания, к подмене глубинного осмысления предметных знаний их поверхностной зубрежкой либо 

другими формами имитации  знания. Наконец, к развитию  пассивно-потребительского типа 

личности, что стимулируется пассивно - усвоительскими методами обучения, при которых 

субъектность индивида подавляется. Как указывает академик В.А. Моляко, именно творчество 

способно активизировать личностный потенциал и возродить интерес к процессу познания (см.: 

[12]). 

Большую роль в обучении призваны играть творческие приемы и методы усвоения и 

трансформации знаний, дающие ребенку настоящий опыт познания, и ведущие к чему-то большему, 

чем к пассивному усвоению школьных знаний без их глубинного осмысления. И даже не только к 

овладению знаниями и умением их применять в нестандартных ситуациях, но и к навыку 

самостоятельно или частично самостоятельно эти знания преобразовывать и создавать 

субъективно или объективно новые творческие идеи. Через развитие самостоятельной творческой 

активности осуществляется рост субъектности учащегося, а значит,   становление и реализация его 

личности. Как отмечает исследовательница проблем интеллектуальной одаренности Л.И. 

Ларионова, реализация человеком собственной индивидуальности осуществляется  через 

творческость, креативность как интегральную личностную характеристику, связанную с высоким 

проявленим интеллектуальной творческой инициативы,  выходящей за рамки требований 

непосредственной действительности (см.: [11, с. 115], [11, с. 117] ).   

Выдающее место в активизации творческих субъектных возможностей личности занимает такой 

эвристический психосемантический процесс, как переструктурирование знаний.  

С некоторой долей схематизации можно утверждать, что существует два вида обучения - 

экстенсивное наращивание познавательной информации и пассивное усвоение накопленного 

человечеством идейного багажа, и активная  перестройка, переструктурирование усваиваемой 

информации и создание на этой основе новых идей. Наращивание связано с накоплением и 

репродуктивным усвоением знаний, ведущим к увеличению их суммы. При этом акцент делается на 

запоминании, обеспечивающем возможность воспроизводства информации. 

Переструктурирование предполагает частичную или полную перестройку знаний, позволяющую 

применять уже известные алгоритмы в нестандартных условиях либо творчески создавать 

принципиально новые алгоритмы. При этом мышление развивается поэтапно, поднимаясь  со 

ступени на ступень до высших проявлений творчества.  

Творчество всегда связано с изменением уже существующего. В привычные явления и вещи 

вносятся определенные изменения и перестройки, которые делают их другими. Может меняться 

форма предмета, его структура или функции. Одним словом, в процессе решения творческих 

проблем происходит перестройка привычной ситуации, переструктурирование  гештальта. На 

переструктурирование как на важный механизм творчества впервые обратили внимание именно 

гештальт – психологи [9, 10]. 

Некоторые исследователи придают способности человека к переструктурированию настолько 

большое значение, что считают ее основной умственной одаренности. Известный исследователь 

проблемы творчества Карл Дункер, один из представителей гештальт-психологии, в этой связи 

писал: «Очень вероятно, что глубочайшие различия между людьми в том, что называют 

«способностью к мышлению», «умственной одаренностью», имеют свою основу в большей или 

меньшей легкости таких переструктурирований»  [9, с.267]. 
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Согласно Дункеру, решение проблемной ситуации связано с изменением взгляда на 

соотношение ее структурно-функциональных элементов. Для того, чтобы решить проблему, 

необходимо переструктурировать элементы проблемной ситуации, что приводит к образованию 

новых  функций предметов и их новых комбинаций.   

Такая перестройка структуры  проблемной ситуации позволяет найти правильное решение и 

достичь инсайта, т.е. понимания проблемы. Другой основоположник  гештальтпсихологии, В. 

Келлер, считал, что инсайт  происходит мгновенно и ведет к озарению, проникновению в суть 

явления [10]. 

Связь творческого мышления, интеллектуальной деятельности с процессами 

реконструирования интеллектуальных семантических систем (конструкторских идей и решений) 

активно изучалась в работах украинского психолога В.А. Моляко. 

В своих исследованиях, развивая стратегиальный подход к творческой деятельности, он 

выделяет реконструирующую стратегию как одну из ведущих стратегий мышления в числе четырех 

других – стратегии комбинаторных действий, поиска аналогов, универсальной стратегии и стратегии 

случайных подстановок [12].  

Как мы уже отметили, при инсайте психологическая структура проблемной ситуации изменяется. 

Например, меняются фигурно-фоновые отношения: части и моменты ситуации, которые раньше 

совсем не сознавались, или сознавались лишь на заднем плане, вдруг выделяются, становятся 

главными, темой, «фигурой», и наоборот. Могут меняться и осознаваемые (используемые) свойства 

(функции) элементов ситуации. Меняются отношения часть-целое: элементы ситуации, которые 

сначала воспринимались как части разных целых, начинают восприниматься как одно целое. 

Включаясь в новую структуру, элемент приобретает новые свойства. При этом он не перестает быть 

элементом первой структуры; меняется только точка зрения, то есть мы обращаем теперь внимание 

на те его свойства, которые он имеет во второй структуре, и перестаем интересоваться его 

свойствами как элемента первой структуры. 

Простейшей закономерностью переструктурирования гештальта является 

переструктурирование по принципу «фигура-фон». Переключение внимания с фигуры на фон 

способно кардинально изменить восприятие объекта, т.е. перестроить гештальт восприятия. 

А вот пример разработанной нами задачи, решение которой зависит от изменения функций 

входящих в нее элементов, и переструктурирования отношений между ними. 

Задача. Из одного порта одновременно вышло два корабля с грузом масла на борту (для 

продажи), плывя по одному маршруту к одному пункту назначения. Продаст масло и получит 

прибыль тот капитан, который первым достигнет порта. Корабли одинаковы во всем: имеют 

один груз, двигатели одинаковой мощности, одну форму, развивают одинаковую максимальную 

скорость. Но сообразительный капитан одного из кораблей приплыл первым. Как он сделал это? 

Задача решается, если смазать борта корабля маслом, что уменьшит трение бортов о воду и, 

соответственно, приведет к увеличению скорости корабля и его победе в морской гонке. 

В данном «гештальте» - проблемной ситуации,  – мы изменили привычную функцию масла: из 

продукта питания оно превратилось в смазочный материал. Соответственно, была преодолена 

функциональная фиксированность мышления, мешавшая обнаружению скрытых возможностей 

ситуации. Также мы переструктурировали связи между элементами – извлекли масло из бочки и 

смазали борта. 

Как мы уже отмечали, переструктурирование предполагает частичную или полную перестройку 

знаний, позволяющую применять уже известные алгоритмы решения в нестандартных условиях 

либо создавать принципиально новые алгоритмы. При этом мышление в процессе  творческого 

обучения с помощью переструктурирования выводится на творческий уровень  поэтапно, 

поднимаясь  со ступени на ступень. На первой стадии даем ребенку знания по алгоритму и 

проверяем, как он их усвоил. Эта стадия, как мы уже говорили, является репродуктивной. Она 

развивает репродуктивное мышление. Затем даем ему задачи на применение усвоенных знаний, 

которые требуют небольшой перестройки усвоенных знаний. Эта стадия является репродуктивно-

вариативной. Она развивает репродуктивно-вариативное мышление, предполагающее 

переструктурирование, состоящее в частичной перестройке знаний, связанной с  применением уже 

известных алгоритмов в нестандартных условиях. И, наконец, предлагаем творческую задачу, 

требующую более радикального переструктурирования и значительной перестройки знаний и 

создания новых принципов и творческих идей. Эта задача формирует максимальную 

сообразительность и гибкость, обостряет интуицию и все способности.  

Причем эти новые принципы и идеи могут быть как объективно новыми, так и субъективно 

новыми, то есть такими, которые уже известны человечеству, но переоткрыты заново ребенком, 
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отчего психологическая ценность этих открытий не падает. Пускай, как говорится, это будет новый 

велосипед, но этот велосипед должен быть создан ребенком самостоятельно. 

С целью развития творческого мышления в процессе обучения мы создали развивающий 

экспериментальный учебный курс «Ступеньки к творчеству.  Развитие творческого мышления 

школьников 7-11 классов». Представляем один из вариантов тематического плана курса.  

Тематический план программы 

«Ступеньки к творчеству.  

Развитие творческого мышления школьников 7-11 классов». 

№ 

п/п 
Тема Часы 

1 Вступление. Психология научного творчества 2 

2 Тренинг мозгового штурма 3 

3 Перестройка объектов, переструктурирование  9 

4 Бисоциация. Метод фокальных объектов 5 

5 Метод поиска аналогий 4 

6 Тренинг навыков морфологического анализа 4 

7 Развиваем гибкость мышления 5 

8 
Практикум решения творческих задач.Ч.1. Решаем задачи  на 

усовершенствование, сообразительность и находчивость 

6 

9 Рекомбинация свойств и игры с функциями 6 

10 Поиск выхода в безвыходных ситуациях 3 

11 
Приемы получения новых идей. Прием использования физических 

эффектов 

3 

12 Приемы «Наоборот» и изменения агрегатного состояния вещества 4 

13 Прием добавления к базовой детали 2 

14 Формула изобретения 2 

15 
Практикум решения творческих задач. Ч.2. Решаем задачи на 

усовершенствование, сообразительность и находчивость 

6 

 Всего 64 

 

Наряду с темами, направленными непосредственно на развитие интеллектуальных действий, 

связанных с переструктурированием учебно-познавательного материала, в курс входят разработки 

заданий, связанных с активизацией и развитием других интеллектуально-креативных проявлений, 

таких как аналогизирование, бисоциативное мышление, рекомбинирование свойств и качеств 

объектов с целью создания новых предметов и изобретений, развитие гибкости мышления, приемы 

получения новых изобретательских идей (с использованием подходов Г.С. Альтшуллера) и 

некоторые другие. К сожалению, мы не можем в данной публикации  раскрыть и охарактеризовать 

указанные темы и подходы ввиду недостатка места. Читатель может с ними ознакомится в наших 

публикациях [3-7]. Но мы располагаем данными об эффективности данной программы при ее 

применении в средних общеобразовательных школах. Измерялся уровень развития творческого 

мышления учащихся (ТМУ) с помощью авторской методики, созданной на основании авторских 

подходов, синтезированных с подходами  Дж. Гилфорда и Э. Торренса [9, с. 31-37]. 

В качестве основного показателя развития творческого мышления учащихся (ТМУ) 

использовался анализ ответов на комплексную поисковую задачу на изобретательность, 

позволяющий измерять гибкости, оригинальности и продуктивности мышления. Данный анализ  

дополнялся  методами измерения гибкости, оригинальности и продуктивности мышления, 

взятыми из методик Гилфорда и Торренса [9, с. 31-37].  

Предложенные школьниками рационализаторские идеи можно разделить на три уровня: идеи, в 

которых наблюдается высокий уровень проявление ТМУ, средний и низкий. Высокий уровень 

развития ТМУ характеризуется в первую очередь актуальностью поставленной творческой 

проблемы, оригинальностью решений, объективной или субъективной новизной идей, количеством, 

качеством и конструктивностью предложенных идей. 

В нашем исследовании была получена следующая картина распределения уровней ТМУ 

среди старшеклассников. 

Развитие ТМУ старшеклассников 
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Уровни (в %) 
Группы Контрольная (280) Экспериментальный (250) 

Срезы Начальный Конечный Начальный Конечный 

Высокий 12,1 16,4 23,5 38,8 

Средний 36,2 39,2 33,4 35,0 

Низкий 51,7 44,4 43,1 26,2 

Всего 100 100 100 100 

 Существенное превышение показателей развития ТМУ в экспериментальных группах, где 

применялись творческие методы обучения, в частности, курс «Ступеньки к творчеству», по 

сравнению с контрольными группами, где они не применялись, говорит об эффективности 

предложенной системы развития творческого мышления учащихся. Об этом свидетельствует  

математический анализ достоверности полученных результатов  с применением х2-критерия. 

Х2
emp=35,615  > х2

krit 99 %  

Нулевую гипотезу следует отбросить ввиду того, что разница между показателями развития ТМУ 

в контрольных и экспериментальных группах с вероятностью более 99% детерминировано 

экспериментальными факторами. Связь между введенными экспериментальными факторами, в 

частности,  применением программы  «Ступеньки к творчеству. Развитие творческого мышления 

школьников 7-11 классов»,  и показателями творческого мышления школьников в 

экспериментальной группе можно считать весьма достоверной. 

Выводы 

1. Проведенное нами исследование показало возможность внедрения в школе методик, 

направленных на перестройку знаний, и развивающих  креативность и творческое мышление 

учащихся, а также продемонстрировало эффективность избранных для этого методов и средств. 

2. Развитие творческого, гибкого и оригинального мышления, самостоятельности и способности 

создавать новое знание на основе переструктурирования и трансформации полученных и 

усвоенных знаний, - это тот путь оптимизации и гуманизации учебного процесса, который является 

перспективным и многообещающим. 
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Самореалізація особистості відіграє важливу роль в житті людини. Це є досягнення та втілення 

так званої самодетермінації (самоспричинення, самопокладання особистості), активна лінія 

самопобудови та самоздійснення. Справжня самореалізація, за словами Д.Леонтьєва, має за 

результат те, що суспільство визнає як талант, талановитий здобуток людства.  

За словами дослідників, існує три види самореалізації: діяльнісна, соціальна, особистісна. 

Формою особистісної самореалізації є саморозвиток. Реалізувати свої завдатки та здібності, 

наповнити своє життя своїм сенсом, зрозуміти себе, усвідомити свою роль, призначення, свої 

бажання та можливості -  це одне  з головних завдань, психологічних внутрішніх завдань, які 

розв’язує людина протягом свого життя.  

Хто я, що я повинен для себе зробити, щоб моє життя набуло сенсу насамперед для мене? Які 

умови сприяють і заважають цьому процесу самореалізації? Рано чи пізно ці питання ставить для 

себе кожна людина. І це, як правило, відбувається на самоті, в часи, коли людина залишається один 

на один з самою собою. Так самотність чи усамітнення? В чому позитивні та негативні сторони 

переживання самотності для самореалізації особистості? Чому деяким людям так і не вдається 

реалізувати себе? Яким чином пререживання почуття самотності сприяє та заважає самореалізації? 

Розглянемо деякі з цих питань. 

Cамотність найчастіше розкривається через: дефіцит соціальних зв’язків особистості; 

суб’єктивний стан, що не завжди співпадає із об’єктивною соціальною ізольованістю; сприйняття 

власного стану самотності переважно негативно, що й створює страждання. Окрім цього, слід 

відзначити дві тенденції у розгляді самотності в гуманітарних науках, а саме: тлумачення самотності 

як психічного стану або суб’єктивного переживання; уявлення про самотність як про переважно 

негативний стан переживання. 

Розглядаючи самотність як психічний феномен, можна говорити про нього, використовуючи різні 

категорії, наприклад, такі як «почуття», «стан», «процес», «ставлення». Також переживання 

самотності пов'язано із поточними соціальними ситуаціями та має прояв у міжособистісних 

стосунках, поведінці людини. 

Самотність як почуття обумовлюється переживанням людиною своєї несхожості на інших, 

«інакшості», внаслідок чого виникає певний психологічний бар’єр у спілкуванні, відчуття нерозуміння 

і неприйняття себе іншими людьми. Почуття самотності є усвідомленням людиною неможливості (на 

певному етапі життя) мати з ким-небудь близькі, інтимні стосунки, засновані на взаємному прийнятті, 

любові і розумінні. 

На думку О.М. Заворотних, стан самотності – це переживання людиною втрати внутрішньої 

цілісності і гармонії зі світом. Цей стан виражається в порушенні гармонії між бажаною і досягнутою 

якістю соціального спілкування. Стан самотності має ряд модальностей від нормального свого 

прояву до патології і може бути пов’язаний з іншими психічними станами, наприклад, такими як 

тривожність, нудьга, спустошеність, депресія. У прикордонних формах стан самотності викликає 

різку актуалізацію потреби у спілкуванні, що може виражатися у відірваності від дійсності, змішуванні 

реальних і ілюзорних подій і ситуацій, персоніфікації предметів. 

Самотність як процес є поступовим руйнуванням здібності особистості в певних життєвих 

ситуаціях сприймати і реалізовувати наявні в суспільстві норми, принципи та цінності. У результаті 

цього процесу відбувається втрата особистістю статусу суб’єкта соціального життя. 

Самотність як ставлення – це неможливість прийняття світу як самоцілі і самоцінності. При цьому 

індивід, аналізуючи свої відносини з іншими людьми, не асоціює себе з оточуючим соціальним 

простором. 
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На думку Г. Р. Шавагілєєвої, найбільш точним поняттям, що позначає цілісну реакцію людини на 

ситуацію, в тому числі ситуацію самотності, є поняття «переживання». В даному випадку, за 

свідченням дослідниці, «переживання являє собою процес усвідомлення особистісного значення і 

сенсу факту, події, ситуації, в якій відбувається безперервна взаємодія когнітивних і афективних 

компонентів при збереженні результуючої ролі останніх». 

Самотність є переживанням і може викликати як різні почуття (наприклад, ворожість, ревнощі, 

задоволеність тощо) і емоції (наприклад, нудьга, відраза, подив, інтерес та ін.), так і різні психічні 

стани (наприклад, бадьорість, втому, апатію, ейфорію, душевний підйом та ін.).  

Відзначимо, що переживання самотності як глобальний соціально-психологічний феномен, може 

бути виражений у вигляді духовно-психічної властивості особистості, а також як духовно-психічний 

процес чи стан її внутрішнього світу, ставлення індивіда до спільноти та суспільства до нього і може 

проявлятися через соціальну пасивність, депресію, почуття власної непотрібності. 

Діалектичне розуміння зв'язку між негативними і позитивними аспектами самотності спричинює 

за певних умов (усвідомлення самотності, активна позиція, досвід самоопанування) трансформацію 

негативних проявів самотності у позитивні. 

В юнацькому віці переживання самотності, пов’язане з активністю людини в протиборстві з 

іншими людьми, відстоюванні права на власне унікальне і неповторне існування, на свою «самість».  

Переживання самотності деструктивно впливає на соціалізацію особистості.  

Серед реактивних станів, до яких може привести юнацька самотність, можна виділити депресію, 

агресію, аутоагресію, фрустрацію, тривожність і психастенію. А основними комплексами почуттів і 

переживань в особистості юнацького віку, що супроводжують переживання самотності, є: відчай; 

нелюбов до себе; нестерпна нудьга; депресія. 

До сутнісних особистісних характеристик самотнього юнака відносяться: інтраверсія, емоційна 

нестійкість, страх неприйняття в колективі, низька самооцінка, сором’язливість, дезадаптація в 

соціумі, завищені вимоги до себе або до інших, нереалістичні або неадекватні очікування та 

уявлення про любов, дружбу, спілкування, недостатній розвиток комунікативних навичок, соціальних 

якостей та адекватних форм самоутвердження. 

Стимулюючий потенціал самотності – як здатності визначення власної невлаштованості своїм 

становищем та прагненням до підвищення самооцінки й власної ваги в очах оточуючих. 

Вплив переживання самотності на особистість юнацького віку не можна вважати однозначним. 

 Для проведення дослідження  обрані наступні психодіагностичні методики: «Шкала самотності» 

(«Методика суб’єктивного відчуття самотності Д. Рассела і М. Фергюсона); «Диференційний 

опитувальник переживання самотності» (Є.М. Осін, Д.О. Леонтьєв); «Методика діагностики 

самооцінки психічних станів» Г. Айзенка; «Методика визначення рівня депресії» (В.А. Жмуров). 

Методика Д.Рассела, М.Фергюсона «Методика діагностики уровня субъективного ощущения 

одиночества», К.Томаса «Методика диагностики стратегии поведения личности в конфликте», 

шкала особистісної тривожності Спілберга. 

В результаті експериментального дослідження виявили середній рівень по шкалі суб’єктивний 

рівень самотності. Для даної виборки самотність як стан характерний, але не основний. Стратегії 

поведінки залежать від зовнішньої ситуації. 

Порівняльний аналіз між двома підгрупами показав середній рівень розбіжностей серед шкал: 

регресія, проекція, витіснення, гіперкомпенсація. Тобто найбільш характерні захисні механізми – 

проекція, гіперкомпенсація, регресія, витіснення. Регресія корелює як захисний механізм зі 

стратегієй поведінки «суперництво». Вибір такої стратегії забезпечує витіснення на підсвідомому 

рівні недоліки особистості за рахунок компенсації. Люди, які схильні до самотності, можуть вибирати 

стратегію постійного досягненя успіху (т.н.нарцисизм), щоб компенсувати внутрішню «пустоту», 

відчуття самотності. 

При використовуванні механізму «витіснення» (забування, наприклад, конфліктної ситуації, 

взаємозв’язок із стратегією поведінки «пристосовування» спостерігався слабкий, що означає, що 

людина не бере до уваги фонові події, що відбувається навколо, які інтереси, мотиви та цілі іншої 

сторони. 

За «Шкалою самотності»: переважна більшість опитуваних юнаків мають середній та низький 

рівні суб’єктивного переживання самотності (45% і 30% відповідно), однак для 25% опитаних 

властивий високий рівень переживання самотності.  

Переважна більшість старшокласників мають середній і низький рівні суб’єктивного відчуття 

самотності (45% і 40% відповідно), а серед студентів – спостерігається переважно середній та 

високий рівні переживання самотності (45% і 35% відповідно). 

За методикою Є.М. Осіна, Д.О. Леонтьєва загальне переживання самотності проявляється на 

середньому та низькому рівнях у 45% і 30% опитаних, а високий рівень мають 25% юнаків. Виявлено 
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переважні середній та низький рівні переживання самотності серед старшокласників (45% і 40%), і 

середній та високий рівні у студентів (45% і 35%). Високий рівень переживання самотності властивий 

для 15% осіб раннього юнацького віку, а також для 35% студентів. 

За методикою Г. Айзенка опитуваним притаманний середній і низький рівень тривожності (45% і 

30%  відповідно). Високий рівень тривожності властивий для 25% опитуваних, при цьому він був 

виявлений більше у студентів (35% мають високий рівень), ніж серед старшокласників (15%).  

Більшість опитуваних мають високий рівень фрустрації, що проявляється у 40% старшокласників 

та 40% студентів. Середній рівень фрустрації властивий переважно для 40% студентів, а низький 

для 40% опитуваних раннього юнацького віку.  

Агресивність переважно виявляється в опитуваних на середньому (40%) і низькому (37,5%) 

рівнях, однак для 22,5% учасників властивий високий рівень. Серед старшокласників та студентів 

більшість мають середній і низький рівні (45% і 40% учасники старшокласників; і по 35% студентів). 

Високий рівень агресивності властивий для 15% старшокласників та 30% студентів. 

За проявами ригідності більшість респондентів мають середній і низький рівень (40% і 35%).  

Тільки 25% опитуваних мають високий рівень ригідності. Серед старшокласників більшість 

проявляють середній та низький рівень ригідності (по 40%), і ще 20% володіють високим рівнем. 

Серед студентів більшість володіють середнім рівнем ригідності (40%), ще 30% мають низький 

рівень, і також для 30% властивий високий рівень. 

За методикою В.А. Жмурова помітно, що серед опитуваних юнаків більшість мають прояви як 

легкої депресії (25%), так і мінімальної депресії (25%). Ще по 17,5% опитуваних мають як помірну 

депресію, так і її відсутність. І для 15% властиві показники вираженої депресії. Встановлено, що для 

студентів більш характерні прояви депресії (виражена – у 25%, помірна у 20%), ніж серед 

старшокласників (виражена у 5%, помірна у 15%). Легка та мінімальна депресія однаково 

проявляються серед опитуваних обох підгруп – по 25%. А відсутність депресії більш характерна для 

старшокласників (30%), ніж для студентів (5%).  

Високий рівень переживання самотності виявляється у тих опитуваних, які демонструють 

високий рівень тривожності, високий рівень фрустрації, середній рівень агресивності, високий рівень 

ригідності. 

В опитуваних з високим рівнем переживання самотності спостерігається виражена та помірна 

депресія (переважно в студентів). А в опитуваних із низьким рівнем переживання самотності, 

навпаки, спостерігається відсутня та мінімальна депресія (переважно старшокласники).  

Окрім емоційного забарвлення переживання почуття самотності характеризується через такі 

параметри як екзістенційна глибина (інтенсивність) та ступінь постійності 

(перманентність/ситуативність) переживання. 

 Звісно ж, що форми самореалізації можуть бути різними, вони залежать від об’єктивних 

обставин та ситуації вцілому. А от зміст і напрямок такого «пошуку себе» визначається самою 

людиною і залежить від її свідомого, бажано, вибору та рівня усвідомлення, від її розуміння себе, 

своїх бажань та активної життєвої позиції. Від багатьох чинників, таких, як: уміння спілкуватись, рівня 

соціалізації, розвитку соціального та емоційного інтелекту, вміння цікавитись новим та цінувати, як 

то кажуть, життя. Почуття самотності здатне як принести користь та стати ресурсним переживанням, 

так і ввести людину у депресію. 

Встановлено, що високий рівень переживання самотності виявляється у тих опитуваних, які 

демонструють високий рівень тривожності, фрустрації, ригідності і середній рівень агресивності. 

Також виявлено, що в опитуваних з високим рівнем переживання самотності спостерігається 

виражена та помірна депресія (переважно в студентів).  

Самотність, викликана соціальною ізоляцією, особливо гостро переживається в юнацькому віці. 

Особливості юнацького віку свідчать про те, що молодій людині важко вийти на конструктивний 

рівень переживання самотності, особливо в тих випадках, коли вона виявляється відкинутою групою 

однолітків і відчуває нестачу підтримки з боку значущих дорослих людей (батьків, вчителів). 

Стан самотності супроводжується конструктивними або деструктивними переживаннями. При 

цьому вибір стратегії самоопанування забезпечує трансформацію негативного переживання у 

позитивне та його корекцію. Оскільки переживання самотності виявляється необхідним для того, щоб 

людина могла ідентифікувати себе та власний суб’єктивний світ з більш широким – глобальним, 

можна говорити і про позитивний смисл даного явища. Переживання самотності здатне дати ресурс, 

час на роздуми, цінність кожної миті, можливість переоцінки цінностей, усвідомлення своєї 

унікальності і неповторності, значущості, цілісності. І вміння користуватись цим ресурсом, звісно ж, 

залежить від бажання  та локусу контролю людини в даний момент. А також від здатності мислити 

та критично ставитись до стереотипів,так званих інтроектів, наприклад «самотність – це погано». А 
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тимчасова усамітненість відрізняється від тотального переживання самотності та дає час на 

перепочинок та час «для себе». 

Гострота проблеми міжособистісної ізоляції, переживаємої як самотність, в юнацькому віці 

обумовлена пріоритетом таких цінностей як дружба, любов, інтимна близькість, а також з 

активізацією процесів становлення самосвідомості. У зв'язку з цим, саме в цей період розвитку, в 

цей важливий період початку самореалізації особистості, в багатьох випадках необхідна професійна 

психологічна допомога.  
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Необхідною умовою поступального розвитку сучасного суспільства є сприяння у становленні 

самореалізації особистості. Постає необхідність переходу до суб’єктної моделі освіти і навчання 
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зокрема, коли сама особистість стає джерелом і детермінантом власного розвитку. У «Державному 

стандарті базової і повної загальної середньої освіти» наголошено, що метою сучасної освіти є 

«забезпечення реалізації можливостей розвитку учня як вільної особистості, здатної за допомогою 

набутих ключових та галузевих компетентностей ефективно самореалізовуватися в сучасному 

багатоманітному глобалізованому світі» [1] Таким чином, наявні і перспективні лінії розвитку 

сучасного українського суспільства актуалізують перед особистістю необхідність саморозвитку і 

самореалізації, а перед психолого-педагогічною наукою – дослідження витоків, механізмів і умов 

становлення самореалізації в онтогенетичному аспекті. 

Самореалізація являє собою реалізацію наявних особистісних та індивідуальних потенціалів, 

актуалізацію наявних бажань, потягів, потреб, умінь, навичок, схильностей. У процесі самореалізації 

відбувається втілення у життя власних уявлень про себе, про становлення себе як особистості, а 

також шляхів і методів цього становлення.  

Ми виходимо з того, що «самореалізація особистості (а отже, і її мотивація) є «природною» і 

тотально-всезагальною якістю (ознакою) будь-якої особистості. Не може стояти питання про її 

додаткове формування…. самореалізація особистості є, насправді, органічно притаманною будь-

якій людині» [6 с.129]. Але може стояти питання про міру самореалізації, про умови, які сприяють чи 

утруднюють процес становлення цього особистісного утворення. 

Самореалізація як сутнісна якість є ціннісною для особистості. Від успішності самореалізації 

залежить як внутрішня задоволеність, самоефективність, впевненість особистості, так і особистісна 

ефективність у зовнішній діяльності. Тому теоретичного і практичного значення набувають питання 

умов, чинників, механізмів становлення самореалізації. До внутрішніх умов, що в певній мірі 

залежать від людини, можна віднести розвиток рефлексії, самосвідомості, потребово-мотиваційної, 

ціннісно-смислової, емоційно-вольової сфер, психологічну готовність до самореалізації як 

інтегровану якість особистості на певному етапі її розвитку тощо. Ці утворення формуються під час 

соціалізації та індивідуалізації у результаті власної активності особистості.  

До особливостей самореалізованої особистості можна віднести: суб’єктність як здатності людини 

до усвідомленого і керованого саморозвитку; наявність домінуючої ролі самоактуалізації, як 

внутрішньої потреби пізнання і виявлення власних можливостей та їх подальшого розкриття у 

дійсності (у життєдіяльності); внутрішню детермінованість власної життєдіяльності 

(самодетермінацію) як вищу форму саморегуляції. До психологічної моделі самореалізації входять 

такі складові: вміння конструктивно долати суперечності (інтелектуальний розвиток), сформованість 

активності (ініціативи, перетворювальності, понаднормативності), смислової сфери (моральність, 

наявність цінностей добра, краси, істини), пізнавальних інтересів, пізнавальної потреби та 

духовності. [2; 3; 4; 5] 

Процес становлення самореалізації у підлітковому віці базується на здобутках попереднього 

етапу розвитку особистості. Новоутвореннями молодшого шкільного віку є: довільність психічних 

процесів, їх інтелектуалізація, внутрішній план дій, внутрішнє опосередкування, коли регуляція йде 

від контролю до самоконтролю, формуються уміння свідомо ставити цілі, шукати і знаходити засоби 

їх досягнення, планувати виконання учбових дій, долати труднощі та перешкоди. Як усвідомлення 

власних дій і психічних станів, прочинає розвиватися рефлексія, почуття диференціації власних 

можливостей.  

У навчальній діяльності, яка у молодшому шкільному віці була провідною, рефлексія 

спрямовувалася на предмет – власне на діяльність учіння. Молодший школяр учився довільно 

спрямовувати увагу на мету, задачу, засоби її вирішення, вибір послідовність дій (планування) тощо 

які були спершу задані вчителем. У підлітковому віці змінюється спрямованість рефлексії з орієнтації 

на умови задачі до орієнтації на суб’єкта дії, тобто на себе, що призводить до зміни типу суб’єктності. 

Учбова діяльність вперше набуває для школяра особистісного смислу. Саме це дозволяє підлітку на 

новому етапі навчання зайняти активну суб’єктивну позицію щодо власної навчальної діяльності – 

визначати межі своїх можливостей, шукати шляхи виходу за ці межі, знаходити нові способи дій. 

Новий рівень мислення дозволяє узагальнювати власний досвід як у навчально-пізнавальній 

діяльності, так і, що не менш важливо, у самоставленні, самопізнанні, саморозвитку, дає можливість 

виходу на рівень креативності, творчості. Нужда в розумінні себе, у самоповазі створює внутрішню 

напругу, бажання скласти чітке уявлення про самого себе, винайти контакт із собою. Це змушує 

підлітка звернутися до наявних у нього зовнішніх і внутрішніх ресурсів. До внутрішніх ресурсів 

безумовно відносимо, окрім рівня розвитку і наявних вікових новоутворень, власну активність 

підлітка, яка, за словами К.О. Абульханової – Славської «…здійснюючись особистістю в дієвому 

плані життя,…набуває форми самореалізації» [цит. за 6, с 133]. 

Спрямованість визначає всю психічну структура підлітка, його діяльність, і представляє собою 

систему відносин особистості до себе та до інших (суспільству, близького і далекого оточення). 
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Згідно із дослідженнями І.Д.Єгоричевої, вона є базовою особистісною детермінантою самореалізації. 

«Саме в спрямованості інтегруються найважливіші особистісні характеристики, які більшість 

дослідників виділяють як особливо значущі для можливості здійснення самореалізації: відношення 

до себе, своїх потреб, цінностей, інтересів; рівень прийняття себе, віри в свої сили, в здійсненність 

бажаного, характер ставлення до свого минулого, теперішнього, майбутнього, і всі ці характеристики 

щодо інших, соціуму» [3, с.7]. 

Здатність підлітка до рефлексії (в різних її формах) – це достатньо усвідомлена, суб’єктивно 

значуща внутрішня психічна основа, яка є підґрунтям і змістовним аспектом суб’єктності на етапі 

переходу від дитинства до дорослості. Підлітковий вік є сензитивним періодом для розвитку 

рефлексії, яка проявляється у всіх аспектах життєдіяльності – інтелектуальному, соціальному і 

особистісному. Інтелектуальна рефлексія є одною з форм усвідомленого ставлення до власних 

можливостей і виявляється у здатності аналізувати, порівнювати і оцінювати свої потенційні і реальні 

дії під час вирішення інтелектуальних завдань, у співвіднесені своїх розумових можливостей із 

рівнем складності цих завдань. Соціальна рефлексія пов’язана із співвіднесенням власних 

можливостей із завданнями у сфері міжособистісних стосунків, соціальних відношень. Рефлексія в 

соціальному контексті допомагає визначити власну позицію по відношенню до зовнішнього світу. 

Особистісна рефлексія спрямована на оцінювання своїх власних індивідуальних особливостей і 

потреб. Вона є базисною складовою «Я»-концепції в цілому і образа «Я» зокрема. Пріоритетним у 

підлітковому віці стає розвиток особистісної рефлексії, що призводить до формування у підлітка 

стійкої часової перспективи, свідомого ставлення до себе та Інших, актуалізації внутрішніх ресурсів 

та творчого потенціалу, дозволяє осмислити можливі мотивації саморозвитку і стратегії 

самореалізаціїі. У цьому віці (за концепцією Б. Еріксона) починають формуватися такі важливі 

особистісні утворення, як почуття соціальної і психологічної компетенції. [3;4;7] 

Основним змістом рефлексії у підлітковому віці є аналітичні, порівняльні і оціночні дії дитини, 

спрямовані на навколишній світ, інших людей, самого себе (в тому числі і в контексті часу) і навіть 

на власну рефлексію. Внаслідок цього людська свідомість постає як самосвідомість (знання про 

знання або думка про думку). Самосвідомість – усвідомлення суб’єктом самого себе, як відмінного 

від інших – інших суб'єктів і світу взагалі; це усвідомлення людиною своєї взаємодії з об’єктивним 

світом і світом суб’єктивного (психікою), своїх життєво важливих потреб, думок, почуттів, мотивів, 

інстинктів, переживань, дій. [4;7] 

Отже, загальною передумовою самореалізації є перехід особистості яка є суб’єктом до 

усвідомлення себе суб’єктом, тобто формування у неї самосвідомості. Саме самосвідомість лежить 

в основі формування особистості, саме її розвиток забезпечує можливість самодетермінації, 

самореалізації, саморозвитку. (Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн та ін.). 

У підлітковому віці послідовно появляються дві особливі форми самосвідомості: почуття 

дорослості (новоутворення молодшого підліткового віку) і «Я-концепція», як система внутрішньо 

узгоджених уявлень про себе, образів «Я» (новоутворення старшого підліткового віку). Почуття 

дорослості проявляється у прагненні до самостійності, емансипації від дорослих, від їх контролю і 

зовнішніх вимог, автономності у площині формального і неформального спілкування із дорослими і 

однолітками. Спілкування виступає способом пізнання сутності Іншої людини; діяльністю, в якій 

підліток може проявити, виявити, презентувати себе не тільки для інших, але й для себе самого. У 

процесі спілкування підліток порівнює себе із іншими людьми і таким чином пізнає себе. Отже, знання 

підлітка щодо себе, таким чином, є саморефлексією (основна форма самопізнання) і рефлексією 

знань інших щодо нього. Особливістю такої рефлексії є її насичена емоційність та вільна 

асоціативність. В результаті самопізнання у підлітків формується цілісне уявлення про себе, що 

зумовлює набуття самоідентичності, індивідуалізації, здатності до самореалізації. Саме в рефлексії 

підліток задовольняє потребу в самоідентифікації: питання «Хто Я?» - стає головним питанням цього 

віку. Як механізм самоідентифікації, рефлексія пов’язана не лише із прагненням зрозуміти себе, а й 

з потребою у самоствердженні, досягненні поваги і визнання своєї цінності референтними Іншими, 

реалізації конструктів самості згідно із вектором саморозвитку [3;4;6]. 

Образи «Я», які створює в своїй свідомості підліток, різноманітні і відображають усе багатство 

його життя. З’єднуючись, вони утворюють великий пласт «Я-концепції» – так зване «Я-реальне». 

Самопізнання приводить до формування когнітивного компонента «Я-концепції», з яким пов’язані ще 

два – оціночний (цінності, самооцінка) і поведінковий (саморегуляція). Крім «Я-реального», тобто 

уявлення особистості про себе, про те, «який Я є», формується «Я-ідеальне», яке відображає 

уявлення про себе як про ідеал, те яким би людині хотілося стати в результаті реалізації своїх 

можливостей. «Я-ідеальне» базується на цінностях індивіда, але враховує і реальні уявлення 

підлітка про себе. Якщо ідеальний образ є досяжним, він спонукає до самовдосконалення, яке стає 

можливим завдяки розвитку у підлітковому віці саморегуляції. [3;4;6]. 
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Для підлітків самореалізація особистісно дуже важлива, адже вона є умовою і результатом 

зростання. Створення необхідності (емоційно-ціннісний компонент) реалізувати себе, готовності до 

самореалізації, набуття навичок такої самореалізації завдяки особистісній активності (основний засіб 

самореалізації) – все це треба враховувати і сприяти цьому під час навчання підлітків у школі.  

Труднощі становлення самореалізації у підлітковому віці можуть бути пов’язані із тим, що суттєві 

психологічні зміни (становлення рефлексії, самосвідомості, розуміння власної цінності і унікальності) 

не супроводжуються зовнішніми соціальними статусними трансформаціями, тому не завжди 

усвідомлюються дорослими. Це протиріччя може підштовхувати підлітків до суспільно неприйнятних 

форм поведінки. Запобігти цьому можна, якщо свідомо і цілеспрямовано будувати повноцінний 

освітній простір школи, в якому будуть різні можливості для розвитку та самореалізації.  

Підсумуємо. Підлітковий вік відкриває нові можливості для активного становлення 

самореалізації – переходу із потенційної можливості в актуальну потребу особистості, в реальну 

дієву основу її життєдіяльності. 

Становлення самореалізації підлітків відбувається у процесі соціалізації, під впливом внутрішніх 

(фізіологічне дозрівання мозкових структур, внутрішнє опосередкування, довільна усвідомлена 

регуляція власної поведінки і вищих психічних функцій, інтелектуалізація всіх психічних процесів) і 

зовнішніх чинників (взаємин із батьками, вчителями, однолітками, різних інформаційних культурно-

освітніх) впливів. 

Особливості становлення самореалізації у підлітковому віці пов’язані із якісно іншим рівнем 

розвитку рефлексії, яка спрямована вже не тільки на діяльність, але й на власний внутрішній світ, на 

усвідомлення власних змін – все це є підґрунтям і змістовним аспектом суб’єктності індивіда, яка 

виявляється у здатності до автономії, самодетермінації, творчій активності, у зміні його взаємин із 

оточуючими, ставленні до себе і інших як до діячів, творців, суб’єктів діяльності. 

У підлітковому віці внаслідок розвитку рефлексії формується самосвідомість, основними 

детермінантами якої є прагнення до самоспостереження і самопізнання,  що виявляється у 

розширенні та уточненні змісту «Я» і зумовлює формування цілісного уявлення про себе, зумовлює  

набуття самоідентичності, індивідуалізації, здатності до самореалізації. 

Як механізм самоідентифікації, рефлексія пов’язана не лише із прагненням зрозуміти себе, а й з 

потребою у самоствердженні, досягненні поваги і визнання своєї цінності референтними Іншими, 

реалізації конструктів самості згідно із вектором саморозвитку.  

Отже, на підлітковому етапі розвитку «базовою особистісною детермінантою самореалізації є 

спрямованість, базовою суб’єктною детермінантою – рефлексія, базовим видом діяльності – 

самоідентифікація» [3,c.7]. Становлення у дитини цих утворень є провідними ефектами на даному 

етапі соціалізації, на які мають спрямовуватися навчально-виховний, так і розвивальний вплив на 

дитину.  

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1.Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. –  Постанова Кабінету 

Міністрів України  від 23 листопада 2011 р., № 1392. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п 

2. Дзюбко Л.В., Терещенко Л.А. Самореалізація школярів під час їх поетапної соціалізації 

/Л.В.Дзюбко, Л.А.Терещенко, // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

[«Становлення і розвиток особистості в умовах освітнього простору: теорія і практика»] (м. Полтава, 

14-15 травня 2015 р.). – Полтава : Друкарська майстерня, 2015. – С.143 – 151. 

3. Егорычева И.Д. Генезис самореализации как особого типа деятельности и роль подросткового 

возраста в ее развитии/ Ирина Дмитриевна Егорычева // Автореф. дисс.на соис. ученой степени 

д.психол.н. – М.: МПСУ, 2012. 43 с. Режим доступу: http://www.pandia.ru/text/77/335/64191.php 

4. Краєва О.А. Становлення рефлексивної свідомості на етапі подолання підлітком кризи 

ідентичності / О.А.Краєва //Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г..Костюка 

НАПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Вип. 11. – Кам’янець-Подільський: 

Аксіома, 2011. – С. 382-392. 

5. Кудинов С. Самореализация как системное психологическое образование  2007. – Режим 

доступу: http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/kudinov_samo/  

6. Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості /Сергій Дмитрович Максименко. – К.: 

Видавництво ТОВ «КММ», 2006. – 240 с.  

7. Словарь практического психолога. – М.:АСТ, Хареест. С.Ю.Головин, 1998. Режим доступу: 

http://psychology.academic.ru/  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п
http://www.pandia.ru/text/77/335/64191.php
http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/kudinov_samo/
http://psychology.academic.ru/


87 
 

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ  

SELF-REALIZATION DEVELOPMENT OF THE FUTURE PSYCHOLOGISTS 
 

 

Дідик Н. М.  

кандидат психологічних наук,   

доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка    

Didyk N. M.  

Candidate of Psychological Science,  

Аssociate Professor of the Department of Social Pedagogics and Social Work of 

  Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University 
 

У національній доктрині розвитку освіти зазначається, що метою державної освітньої політики є 

створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України. 

Важливе значення проблема самореалізації займає в умовах навчання у ВНЗ.  

Самореалізація – найбільш повна реалізація особистістю своїх можливостей, здійснення 

особистісних здібностей Я з допомогою власних зусиль. Найбільше про самореалізацію говорили 

представники гуманістичної психології. А. Маслоу описав характеристики людей, які 

самоактуалізуються: більш ефективне сприйняття реальності; свіжість сприйняття; прийняття себе, 

інших і природи; креативність; спонтанність, простота, природність; суспільний інтерес; 

розмежування засобів і цілей;  самостійність: незалежність від культури і оточення; центрованість на 

проблемі; незалежність: потреба в усамітненні; демократичний характер; вершинні, містичні 

переживання; опір окультуренню; глибокі міжособистісні відносини; філософське почуття гумору. 

Самоактуалізація особистості – це не лише здійснення себе у діяльності, але й становлення і 

зростання через діяльність. Однією зі сфер самореалізації людини є професійна діяльність, що 

дозволяє актуалізувати власні професійні і особистісні можливості.  

Дослідники професійного становлення психолога звертають увагу на важливість 

самоактуалізації для професійного та особистісного росту цього фахівця. Формування у психолога 

прагнення до самоактуалізації, створення спеціальних передумов для цього процесу є важливим 

елементом професійної підготовки фахівця. Самоактуалізація є обов’язковою умовою і наслідком 

особистісного і професійного зростання майбутнього психолога. Реалізація своїх потенційних 

можливостей забезпечує фахівцю виконання професійної діяльності на більш якісному рівні. 

Відповідно, це призводить до особистісного і професійного самовдосконалення психолога. 

Прагнення до самореалізації А. О. Реан назвав суб’єктивним акмеологічним фактором, що 

спрямовує людину до особистісної зрілості [8]. Самореалізація аналітичній психології є результатом 

індивідуації, як кінцева стадія особистісного розвитку, притаманна лише високоосвіченим і здібним 

людям з достатнім часом на дозвілля. На думку К. Юнга, через процеси індивідуації та 

самореалізації досягається особистісна зрілість. Прагнення до самоактуалізації, повної 

самореалізації Л. П. Овсянецька вважає психологічною рисою зрілої особистості [7]. І. С. Булах 

зауважила, що особистісне зростання корелює з розвитком у напрямі самореалізації та 

самоактуалізації людини [2]. 

За словами Л. Шекеряк, самоактуалізація включає в себе реалізацію людиною своїх 

здібностей у поєднанні з реалізацією особистісного потенціалу [9]. Самоактуалізація 

передбачає рух в напрямку особистісного росту. Прагнення до самовдосконалення і 

самореалізації – показники і умови особистісного зростання. Б. Барчі до одиниць професійного 

зростання фахівця віднесла рівень особистісної зрілості або прагнення до самоактуалізації, яке є 

інтегративною характеристикою особистості, що надає можливість охарактеризувати особливості 

взаємодії особистості і соціуму [1, с. 24]. 

І. С. Булах зауважила, що особистісне зростання корелює з розвитком у напрямі самореалізації 

та самоактуалізації людини, “передумовою особистісного зростання є первісно існуюча, спадково 

детермінована внутрішня природа і “серцевина” особистості – самість, яка являє собою нерозвинену 

форму “Я”. Саме вона “диктує” пошук шляхів особистісного зростання” [2]. 

Однією зі сфер самореалізації людини є професійна діяльність, що дозволяє актуалізувати 

власні професійні і особистісні можливості. Л. А. Коростильова стверджує, що професійна сфера є 

однією з ведучих сфер самореалізації особистості [4, с. 135]. У майбутніх психологів у період 

навчання є можливість удосконалювати здатність, що дозволяє людині знаходити унікальні сенси, 
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здібність до самореалізації, самоактуалізації у процесі пошуку і реалізації сенсу життя і в досягненні 

професійного акме.  

З метою вивчення самореалізації була застосована методика “Короткий індекс самоактуалізації” 

(SI) А. Джонса, Р. Крендела [10]. Проаналізовано вираженість кожного рівня самоактуалізації у 

майбутніх психологів. Результати подано на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рівень самоактуалізації майбутніх психологів за результатами методики “Короткий 

індекс самоактуалізації” (SI) А. Джонса, Р. Крендела 

На рисунку 1 зображено, що серед майбутніх психологів переважає середній рівень 

самоактуалізації, що складає 53% респондентів, які посередньо прагнуть до самовираження. У 6% 

майбутніх психологів низьке прагнення до актуалізації власних здібностей. 41% майбутніх психологів 

мають високу активність щодо реалізації особистісних можливостей. Високий рівень 

самоактуалізації є важливим для високого розвитку професійно значущих характеристик 

особистісної зрілості майбутніх психологів [3, с. 92].  

Нами проведено дослідження розуміння дефініції «особистісна зрілість» майбутніми 

психологами та кореляція цього визначення з поняттям «самореалізація».   

Велика увага при визначенні особистісної зрілості надається операційним аналогам особистісної 

зрілості: самоактуалізації, самореалізації, саморозвитку. Першокурсники і другокурсники рідше для 

обґрунтування своєї особистісної зрілості використовували риси: самореалізація, власні інтереси, 

знання, освіта. Досліджувані третього курсу для пояснення власної зрілості чи незрілості найчастіше 

використовували аргументи: усвідомлення себе як особистості, індивідуальності; досягнення мети, 

наявність цілі; прагнення до самовдосконалення і самореалізації. Студенти четвертого курсу 

пояснювали свою зрілість з допомогою таких рис: досвід, знання; самовдосконалення, 

самореалізація, саморозвиток. П ՚ ятикурсники найчастіше використовували риси: відповідальність, 

самореалізація і саморозвиток, самостійність, повноцінність особистості, сформованість особистості 

[3, с. 102-103].  

Декілька студентів звернули увагу, що для психолога потрібне “постійне професійне зростання”, 

“вдосконалення своїх професійних вмінь”, “самореалізація, коли людина стає психологічно зрілою і 

здатною до творчої праці, що дуже важливо для психологів” [3, с. 109]. Це передбачає погляд на 

професію психолога як взаємодію професійних і особистісних аспектів, їх постійне вдосконалення.  

Студенти з високим рівнем особистісної зрілості зазначали про важливість самоосвіти, 

самовдосконалення, самореалізації. Тоді як майбутні психологи з низьким рівнем особистісної 

зрілості більше уваги звертають на зовнішні характеристики професійної діяльності психолога 

(просторий кабінет, комп’ютерна техніка). П ՚ ятикурсники з низьким рівнем особистісної зрілості 

вказували на конкретний вік її досягнення. Вони пояснювали визначення “особистісна зрілість” таким 

чином: як “зростання в духовному збагаченні”, “самореалізація своїх бажань” [3, с. 100]. 

Самореалізацію як характеристику особистості психолога, яка може допомогти у вирішенні 

особистісних проблем, назвали 6% респондентів  поряд з цілеспрямованістю, професіоналізмом, 

наполегливістю, досвідченістю [3, с. 112].  

Студенти з високим рівнем особистісної зрілості зауважують про важливість у професійному 

становленні самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації. Студенти старших курсів описують 

більшу кількість доцільних і ефективних шляхів професійного та особистісного зростання, з якими 

вони більш знайомі, ніж студенти молодших курсів. Тому під час професійної підготовки потрібно 

спрямовувати майбутніх психологів до самореалізації. 

Г. Ю. Кравець самовдосконалення, що розглядається в єдності самооцінки, самоствердження, 

самореалізації і самовиховання, називає  факторами, що активізують розвиток особистісної зрілості 

41%

53%

6%
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студентів поряд з особистістю викладача, соціально-професійним вихованням, що забезпечує 

самовираження студентів у соціально і професійно значущій діяльності 5]. 

Л. В. Мова зауважує, що ефективною для забезпечення процесу особистісної самореалізації 

майбутніх психологів може виступити форма тілесно-орієнтованої та танцювально-рухової 

тренінгової роботи, що побудована за гуманістичними принципами та використовує нетрадиційні 

активні засоби фахової підготовки і особистісної самореалізації майбутніх психологів: робота з тілом, 

рух, танець, спеціально підібраний музичний супровід [6]. 

Метод активного соціально-психологічного навчання був розроблений Т. С. Яценко [11]. Це 

глибинний процес, наслідком якого є конструктивні зміни у психіці особистості. Суб’єкт набуває не 

лише нових знань про себе, а й формує здатність до аутопсихокорекції, довготривалої роботи над 

собою поза груповим процесом. Глибинна психокорекція є передумовою самореалізації і передбачає 

сильний рушійний мотив для розвитку особистісної зрілості. Для психолога-практика такий мотив 

може полягати в оптимізації власного внутрішнього психологічного стану, реалізації у професійній 

діяльності, набутті самоідентичності та самототожності. Сутність психокорекції в АСПН полягає у 

розширенні можливостей самореалізації та досягнення бажаних цілей, в упередженні деструктивної 

поведінки у спілкуванні з іншими людьми. Прийомами пізнання, що застосовуються у АСПН, є: 

спонтанна невимушена дискусія, психогімнастичні прийоми, рольова гра, психодраматичні прийоми, 

робота з психомалюнком, використання предметної моделі (іграшки) [11, с. 91-93].  

У нашому формувальному експерименті використовувалися акмеологічні технології особистісно-

професійного зростання. Акмеологічні технології – сукупність засобів, спрямованих на розкриття 

внутрішнього потенціалу особистості, розвиток властивостей і якостей, які сприяють досягненню 

високого рівня особистісно-професійного розвитку та професіоналізму. Важливою є акмеологічна 

оптимізація майбутніх психологів у вузі, створення оптимальних умов для вирішення завдань 

самореалізації особистості, досягнення професіоналізму [3, с. 168-169]. Нами складений і 

проведений тренінг розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх 

психологів. Темою одного з тренінгових занять була «Самореалізація». Під час цього заняття 

застосовано такі вправи:  

1. Вправа “Моя самореалізація”. Мета: активізувати роздуми над власною самореалізацією, 

самоаналіз, розвивати прагнення до самореалізації. Хід вправи: Кожен учасник дає відповідь на 

запитання “Що для мене значить самореалізація?”. Рефлексія вправи: Коли у вас прагнення до 

самореалізації з’явилося, розвинулось найбільше? Хто чи що посприяв вам замислитися про 

самореалізацію?  

2. Вправа “Колаж “Моє майбутнє””. Мета: візуалізувати своє майбутнє, предметне зображення 

власних прагнень, мрій, розвивати прагнення до самореалізації. Обладнання: журнали, газети, 

ножиці, клей, ватман, олівці, фломастери, власне фото. Хід вправи: потрібно з допомогою вирізок із 

журналу створити образ свого майбутнього. Рефлексія вправи: Чи сподобалась вам вправа? Чим 

саме? Чи вірите ви у те, що ці мрії здійсняться?    

3. Вправа “Сходинки до майбутнього”. Мета: спланувати поетапно шляхи досягнення власних 

мрій, розвивати прагнення до самореалізації. Хід вправи: потрібно на аркуші паперу намалювати 

“сходинки до майбутнього” – поетапний план здійснення мрії. Рефлексія вправи: Чи важко вам було 

малювати сходинки? Чому шляхи досягнення мрії важче уявити, ніж саму мрію? Чого вам не 

вистачає зараз для її здійснення?   

4. Вправа “Метелик”. Мета: розвивати бажання самореалізовуватися, не боятися змін. Хід 

вправи: під час релаксації стимулювати до роздумів  про самореалізацію.  Рефлексія вправи: Про 

що ця розповідь? З чим можна порівняти стан гусениці і метелика? В якому стані зараз знаходитеся 

Ви? [3, с. 294-295]. 

Отже, результати повторної діагностики підтвердили ефективність формувального 

експерименту. У студентів зросло прагнення до самореалізації, вони називали конкретні шляхи та 

засоби її досягнення. У майбутніх психологів є можливість вдосконалюватись професійно та 

особистісно у вузі під час практики, тренінгових занять. Психолог повинен бути спрямований на 

самореалізацію, оскільки його професійна діяльність передбачає допомогу у пошуку шляхів 

самореалізації іншим. 
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Продуктивний розвиток особистості як ефективного суб’єкта власної діяльності – навчальної, 

професійної – належить до стрижневих сучасних психологічних проблем. Тому становлення 

ефективної особистості у концептуальному полі її самоефективності має особливе як наукове, так і 

практичне значення. Це з необхідністю вимагає звернення до непересічних надбань фундатора 

вітчизняної психології Г.С. Костюка, який заклав теоретико-методологічне підґрунтя сузір’я напрямів 

сучасного психологічного простору. Попри велику увагу дослідників до наукової спадщини видатного 

вченого, є важливий спектр, який залишається не дослідженим. 

Мета статті – здійснити аналіз концептуальних ідей Г.С. Костюка до проблеми становлення 

ефективної особистості в освітньому просторі. 

Зазначимо, що Г.С. Костюк  уперше самобутньо ініціював в педагогічній та віковій психології (як 

у вітчизняній, так і зарубіжній) проблему ефективності у системному вимірі. Він посутньо створив 

концепцію ефективності в різних системах життєдіяльності дитини в освітньому просторі. Учений 

актуалізував проблему ефективного особистісного становлення школяра в освітньому просторі, 
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означивши її у сенсовому полі як створення умов для особистості “зростати власними силами”. 

Окреслимо загальну архітектоніку концептуальних ідей Г.С. Костюка. Проблему становлення 

ефективної особистості Г.С. Костюк розкрив у контексті концепції психічного розвитку дитини зі 

стрижневою ідеєю саморозвитку та саморуху особистості. Висунута ідея “прогресивного психічного 

саморуху” як вектор змін “внутрішнього, особистого” – це унікальна антиципація Г.С. Костюком сенсу 

особистісної ефективності. Учений окреслив теоретико-методологічні положення, які є підґрунтям 

становлення ефективної особистості дитини–школяра: 

-  пріоритетний статус внутрішніх, – а не зовнішніх – умов психічного розвитку, роль власної 

активності дитини в засвоєнні досвіду; 

-  формування власних сил підростаючої особистості в процесі засвоєння досвіду в культурно-

ціннісному контексті;  

- здійснення такого виховного керування психічним розвитком,  за якого виховні впливи 

перетворюються у внутрішні стимули до розвитку зростаючої особистості;  

- становлення дитини як суб’єкта власного розвитку та саморозвитку.  

Концептуальний аналіз проблеми психічного розвитку, самобутня характеристика сутності 

розвитку і його конституційних ознак, плідна ідея саморуху і розкриття ученим виникнення і перебігу 

“саморуху особистості, що розвивається”, а також висунута ідея керування особистістю власним 

психічним розвитком – це непересічне бачення Г.С. Костюком психологічного змісту розвитку – 

імпліцитно містить архітектоніку становлення ефективної особистості. Розуміння вченим глибинних 

процесів психічного розвитку і здатність до розкриття його сутнісних змістовних ознак становлення і 

перебігу є унікальними надбаннями вітчизняної психологічної думки.   

Принципово важливим для розуміння становлення ефективної особистості є висунута Г.С. 

Костюком ідея стадійності розвитку, яка розкриває перебіг і динаміку особистісного становлення в 

онтогенетичному просторі. Учений всебічно висвітлив сутність проблеми стадійності розвитку: 

“Розвиток як процес послідовно проходить кілька стадій, кожній з яких притаманні: свої риси 

фізичного розвитку, своя структура психічної діяльності, свої особливості внутрішніх зв’язків 

психічних процесів і властивостей особистості, її взаємозв’язків з навколишнім середовищем. 

Послідовність цих стадій незворотна. 

      Це внутрішньо потрібний рух, саморух особистості з нижчих на вищі щаблі її життя, у якому 

все, що виникає, залежить від попереднього і впливає на наступне. Безперечно, залежно від умов 

розвиток проходить свої стадії по-різному, проте за всіх умов наступна стадія готується попередньою 

і трансформується у вищу стадію з властивими їй особливостями мотиваційного, операційного і 

змістового боків психічної діяльності, що перебувають у взаємозв’язку” [2, с. 143]. 

Як видно з наведеного вище, кожна стадія є констеляція в єдності ознак таких площин, як “Я – 

фізичне”, “Я – психічна діяльність”, “Я – особистість” і “Я – середовище”. Прикметно, що учений 

вирізняє також і особливості зв’язків, а саме – “внутрішні зв’язки” і “взаємозв’язки”. Генералізованою 

ознакою стадійності розвитку є незворотний характер послідовності стадій, підґрунтям яких є 

безперервний ланцюжок органічного зв’язку попередньої стадії з наступною. Водночас важливою є 

думка про те, що кожна з них має особливості мотиваційної, операційної і змістової сторін психічної 

діяльності, які утворюють структурну організацію кожної стадії. 

Виходячи з цих теоретико-методологічних засад, необхідно припустити, що розвиток ефективної 

особистості має теж чітко стадіальний характер, властивий кожному етапу онтогенезу як зі 

своєрідною констеляцією змістовних ознак, так і з особливою структурно-динамічною їх організацією 

на тому чи тому етапі онтогенетичного становлення ефективної особистості. 

Важливим внеском Г.С. Костюка у проблему становлення ефективної особистості є аналіз 

рушійних сил психічного розвитку. Рушійною силою переходів особистості з одного ступеня розвитку 

до іншого, з нижчого до вищого є, на його думку, внутрішні суперечності: “Особистість розвивається 

у зв’язку з внутрішніми протиріччями, які виникають у її житті” [2, с. 123]. Учений дає психологічний 

аналіз різноманітної палітри основних внутрішніх суперечностей, які притаманні різним етапам 

індивідуального розвитку особистості (хоч і відзначаються певною своєрідністю на кожному з них). 

З огляду на значущість цієї проблеми, Г.С. Костюк вважає за необхідне наголосити: ”Психічний 

розвиток дитини – справді її “спонтанейний, внутрішньо необхідний рух”, джерелом якого є самий 

зміст цього процесу, властиві йому внутрішні суперечності” [1, с. 32]. 

Процесам розвитку, за Г.С. Костюком, притаманна боротьба двох суперечливих тенденцій. Це – 

суперечності між тенденціями до інертності, сталості, стереотипності, з одного боку, та до 

пластичності, змінюваності, динаміки – з іншого, що призводить до вироблення більш досконалих 

способів регуляції, яким властиве поєднання позитивних рис різних за своїми властивостями 

суперечностей. 
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Водночас з’являються нові за якістю способи, яким властива динамічна стереотипність, гнучка 

стабільність, зокрема – це: узагальнені знання, системи узагальнених й зворотних розумових 

операцій, узагальнені прийоми розумової праці та ін. “Саме вироблення таких узагальнених способів 

дій характерне для поступального руху особистості від нижчих до вищих рівнів розвитку її розумових 

здібностей. Такі узагальнення складаються і в мотиваційній сфері особистості, що розвивається, 

забезпечуючи правильну, стійку її поведінку в різноманітних життєвих ситуаціях” [2, с. 190]. 

Однією зі стрижневих суперечностей, яка, маючи свою специфіку на кожному певному етапі, 

водночас властива всім етапам онтогенезу, є розходження між новими потребами, прагненнями 

особистості та досягнутим рівнем розвитку її операційних можливостей. 

Усім формам розвитку особистості притаманні внутрішні суперечності як джерело її 

ефективності/неефективності. Це – суперечності між старим і новим, характер переборення яких 

залежить від етапу розвитку особистості, її індивідуальних особливостей. Розв’язання цих супе-

речностей лежить у площині діяльності суб’єкта – ігровій, навчальній, трудовій, характеристика 

кожної з яких у контексті детермінації психічного розвитку, зроблена вченим, є унікальною. 

Однією з найважливіших і водночас найскладніших проблем у розв’язку становлення ефективної 

особистості в освітньому просторі є проблема навчання і розвитку. Учений створив концепцію 

співвідношення навчання і розвитку, в якій дає цілісну і диференційовану характеристику навчання 

та учіння, розкриває їх психологічну структуру, показує шляхи керування особистісним становленням 

школяра як суб’єкта учіння. 

Віддаючи належну шану концепції Л.С. Виготського,  згідно з якою навчання веде за собою 

розвиток, Г.С. Костюк формулює власне бачення проблеми: “Однак провідна роль навчання в 

розвитку учнів не забезпечується сама собою. Вона залежить від того, як будується саме навчання, 

що і як учні засвоюють у ньому” [2, с. 387]. 

 Г.С. Костюк рішуче й послідовно означує власну позицію: “Положення про визначальну роль 

навчання і виховання в розвитку психіки дитини має принципове значення для правильного 

розуміння детермінації цього процесу... Дитина розвивається як особистість, вростаючи в суспільне 

середовище, в культуру суспільства, в систему суспільних відносин, а спрямовується цей процес 

навчанням і вихованням у різних його формах” [2, с. 111]. 

Зазначимо, що Г.С. Костюком створена концепція ефективності буття  школяра у різних системах 

освітнього простору. Учений переконливо проводить ідею продуктивного становлення особистості, 

яка може бути здійснена лише в системному включенні школяра в освітній простір, визначальною 

ознакою кожної ланки якого є ефективність.  

Нами виокремлені різноманітні системи, у яких Г.С. Костюк синергійно розглядає концепт 

“ефективність”.  

Система “Я – світ” 

У контексті проблеми психічного розвитку дитини, аналізуючи проблему “закономірних 

взаємозв’язків навчання і розвитку”, провідної ролі навчання у розвитку, Г.С. Костюк ініціює таке 

питання, як “підвищення його виховної ефективності, його ролі у формуванні підростаючої 

особистості”; висуває ідею “ефективного керівництва рушійними силами розвитку особистості”; 

означує таку проблему, як “ефективність виховного керування психічним розвитком”; наголошує 

“наскільки важливо правильно розуміти рушійні сили розвитку особистості для наукового 

обґрунтування шляхів ефективного керівництва ним”. 

Система “Я-учень – навчальна діяльність” 

У контексті навчальної діяльності Г.С. Костюк ініціює проблему “ефективного навчання”; 

розкриває психологічні закономірності “вдосконалення навчання й підвищення його ефективності”; 

застерігає від того, що однобічне “розуміння навчання як керування учбовою діяльністю учнів” 

призводить “до зниження ефективності навчання”; привертає увагу до того, що “важливим 

показником ефективності навчання є діапазон перенесення учнями його результатів на нові життєві 

й учбові ситуації”; акцентує на тому, що “керування мотивацією учіння входить у систему тих заходів, 

які забезпечують ефективність навчання”; розкриває проблему ефективного засвоєння понять: 

“ефективному засвоєнню учнями понять і розвитку їх мислення сприяє самостійне знаходження ними 

ознак понять”; ставить питання про необхідність вивчення того, “які способи керування 

мислительною активністю учнів є найефективніші”; наголошує “навчання ефективніше розвиває 

учнів, якщо на кожному його етапі ставиться метою сприяти розвитку і згідно з цим удосконалюються 

зміст і методи навчання”. 

Система “Я – учіння” 

У контексті учіння Г.С. Костюк окреслює проблему “ефективних способів допомоги у переборенні 

учнями труднощів”; ставить завдання необхідності у професійній діяльності вчителя “оцінювати 

ефективність учіння стосовно класу в цілому і кожного учня зокрема”; зазначає, що “оптимальна 
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складність задач – необхідна й важлива умова ефективності учбової діяльності”; ініціює питання 

“забезпечення ефективності учіння щодо всіх учнів відповідно до їхніх можливостей”. 

Система “Вчитель – освітній простір” 

Щодо проблеми ефективності освітнього середовища Г.С. Костюк  наголошує на “підвищенні 

ефективності  навчально-виховної роботи” школи; ставить питання “ефективного проведення всіх 

уроків”; актуалізує “питання про озброєння вчителів економними і водночас ефективними способами 

поточного вивчення результатів учбової діяльності учнів”; ініціює проблему “підвищення освітньої і 

виховної ефективності шкільного навчання, його ролі у всебічному розвитку особистості кожного 

учня”; констатує, що надбання дитячої та педагогічної психології “допомагають успішно розробляти 

актуальні питання підвищення ефективності шкільної освіти”. 

Констеляція продуктивного функціонування цих систем є підґрунтям становлення ефективної 

особистості у освітньому просторі. 

Насамкінець зазначимо, що концептуальні ідеї Г.С. Костюка мають у собі вагомий потенціал для 

ґрунтовного дослідження нових спектрів становлення ефективної особистості в освітньому просторі.  
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Кожне підприємство має свою структуру управління персоналом, це - багатогранний і винятково 

складний процес, що має свої специфічні особливості й закономірності. Знання їх конче потрібно 

керівникам сучасного підприємства, працівникам служб по управлінню персоналом і сучасним 

розвитком для постійного забезпечення росту ефективності і якості роботи, підвищення 

продуктивності праці. Ще на початку своєї діяльності в ринкових умовах господарювання керівництво 

«Арма Моторс» сформувало ряд принципів, яких намагається дотримуватись у стосунках з 

персоналом: «Арма Моторс» несе моральну відповідальність за довгострокову гарантію захищеності 

і добробуту своїх працівників; кожен працівник «Арма Моторс» бере на себе відповідальність за 

найефективніше функціонування тієї частини підприємства, в якій він працює, а також виявляє 

готовність підвищувати свою продуктивність; «Арма Моторс» намагається сприяти реалізації усіх 

можливостей своїх рацівників. Найбільш часто керівництво застосовує психологічні та економічні 

методи, зокрема, при розв’язанні задач планування і стимулювання. Так, зокрема, керівництво 

«Арма Моторс» встановило прогресивні системи оплати праці і преміювання. Застосування гнучкої 

системи матеріального заохочення дає змогу впливати на колектив підприємства і на індивідуальні 

інтереси кожного  працівника.  Група соціально-психологічних методів також застосовується у 

практичній діяльності «Арма Моторс», проте не так активно, як економічні. Дії у межах соціально-

психологічних методів керівництво «Арма Моторс» спрямовує за такими напрямками: проведення 

щотижневих зустрічей керівництва з персоналом, так званих „годин ініціативності”, де кожен 

працівник висловлює свої міркування щодо покращення роботи підприємства, ділиться з 

керівництвом своїми спостереженнями та ідеями; корпоративні вечірки на Новий рік, день 

заснування фірми тощо; забезпечення працівників соціальним пакетом. Крім економічних та 
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соціально-психологічних методів, у практиці управління «Арма Моторс» використовуються й 

організаційно-розпорядчі (адміністративні). Вони ґрунтуються на владі та підлеглості.  Відмітимо, що 

керівництво «Арма Моторс» постійно проводить психологічну оцінку діяльності персоналу, 

застосовує систему стимулів трудової діяльності. 

Правильна проведена оцінка персоналу – це дуже ефективний інструмент, що дозволяє виявити 

слабкі і сильні сторони діяльності працівників, скласти план навчання та підвищити прибутковість 

бізнесу. 

Формування кадрового потенціалу на «Арма Моторс»   починається з ретельного підбору 

персоналу на вакантні посади. На «Арма Моторс»  процес підбору персоналу здійснюється поетапно. 

Спочатку проводиться попередня співбесіда, потім кандидати мають заповнити заяви і анкету. На 

наступному етапі проводиться співбесіда з менеджером з персоналу, тестування, перевірка 

рекомендації і послужного списку, медичний огляд. За їх результатами лінійні керівники або 

менеджер з персоналу приймають остаточне рішення про прийняття на роботу.  Відповідальність за 

підбір співробітників цілком лягає на плечі менеджера з кадрів «Арма Моторс». Процес підбору 

персоналу настільки ж складний і точний, як і будь-яка інша управлінська робота. На цьому етапі 

особливо важливо повно і правильно визначити і роз'яснити претенденту суть майбутньої роботи, 

інакше можна витратити багато часу на прийом і бесіди з людьми, що не мають потрібної 

кваліфікації. Останнім часом тестування завойовує все більшу популярність у менеджерів і 

персоналу підприємств. Наприклад, «Арма Моторс», робить акцент на підборі персоналу найвищої 

якості, всі кандидати на керівні посади проходять через три тести: тест типу особи, тест аналітичних 

здібностей, тест логічного мислення. Такий механізм відбору та оцінки персоналу дає можливість 

визначити його як ефективну модель управління персоналом.  

 

Ранжування вимог керівників і клієнтів «Арма Моторс» до працівників 

Вимога до спеціалістів  Результати опитування  

Керівників  Клієнтів  

% від опитаних  Ранжування 

вимог 

% від опитаних  Ранжування 

вимог 

Висока кваліфікація і 

компетентність  

27,8 1 22,7 2 

Схильність до аналітичної роботи, 

організаторські  

здібності 

17,5 2 11,3 3 

Здатність до генерування ідей 15,3 3 9,3 5 

Позитивна ділова репутація 10,3 4 10,1 4 

Комунікабельність 10,2 5 31,3 1 

Стать 9,9 6 7,5 7 

Вікові характеристики: 

у тому числі: 

до 27 років 

28-35 років 

36-40 років 

старше 40 років 

9,0 

 

25 

45 

20 

10 

 

 

 

 

 

7 

7,8 

 

15 

26 

37 

22 

 

 

 

 

 

6 

 

Керівники «Арма Моторс», для яких важлива результативність виконання управлінських рішень, 

до спеціалістів ставлять вимоги за значущістю в такій послідовності: висока кваліфікація і 

компетентність; схильність до аналітичної роботи і організаторські здібності; здатність до 

генерування ідей; позитивна ділова репутація; комунікабельність; стать; вікові характеристики. 

Клієнти, для яких основним є спілкування у сфері домовленостей і співпраці у їх виконанні, вимоги 

поділяють так: комунікабельність; висока кваліфікація і компетентність; схильність до аналітичної 

роботи й організаторські здібності; позитивна ділова репутація; здатність до генерування ідей; вікові 

характеристики; стать. Стать і вікові характеристики не мають визначальної ролі у вимогах обох 

опитаних груп, але керівники прихильніше ставляться до працівників вікової категорії 28–35 років 

(45%), а клієнти більше довіряють спеціалістам віком 36–40 років (37%). Ранжування вимог дозволяє 

визначити конкурентоспроможність менеджменту, тому що вона є умовою ефективного існування і 

успішного функціонування підприємства в певному сегменті ринку. 
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Засвоєння історичного досвіду, накопиченого попередніми поколіннями, є важливою ланкою в 

розробці всіх галузей сучасної психології. Необхідно об’єктивно висвітлювати всі аспекти її еволюції, 

називати імена вчених, які поступово забуваються, і показувати їхній внесок у науку, що має 

принципове значення. 

В історії формування української психологічної науки достойне місце належить доробку Івана 

Омеляновича Синиці (1910–1976) – доктору психологічних наук, справжньому педагогу за 

покликанням і психологу за науковими уподобаннями, науковому співробітнику, завідувачу відділу 

НДІ психології УРСР, який 25 років свого життя віддав праці в інституті, опублікувавши за цей період 

близько 200 наукових праць. 

 Серед великого розмаїття опрацьованих І.О. Синицею тем вирізняються два об’ємні масиви – 

дослідження писемного та усного мовлення учнів середнього шкільного віку. Лонгитюдне вивчення 

цих видів мовленнєвої діяльності завершилося виданням двох монографій: «Психологія писемної 

мови учнів 5-8 класів» (1965) і «Психологія усного мовлення» (1974). Результати відображені в двох 

монографіях мають прикладний характер, тому представляють інтерес не тільки для психологів та 

лінгвістів, а й для педагогів і методистів. Водночас із цим, ученим вивчалася проблема творчої 

майстерності вчителя, його педагогічного такту,  яка висвітлена в книзі «Про педагогічний такт 

учителя» (1963).   

Книги І.О. Синиці набули великої популярності. Вони перевидавалися, перекладалися, 

відзначалися на республіканських і всесоюзних конкурсах і, в свій час, були настільними книгами 

педагогів. 

Метою даної публікації є висвітлення деяких здобутків ученого, що стосуються особливостей 

усного та писемного мовлення учнів підліткового віку. 

Аналіз наукового доробку І.О.Синиці дозволяє констатувати, що ним уперше у вітчизняній 

психології здійснене експериментальне комплексне дослідження особливостей писемного і деяких 

аспектів усного мовлення учнів середнього шкільного віку. 

Спростовуючи усталені на той час у педагогічному середовищі погляди на взаємозв’язок 

писемного та усного мовлення, він розкрив їх специфічні особливості, показав, що цей взаємовплив 

складний, суперечливий і залежить як від об’єктивних чинників (змісту об’єкта мовлення, його 

складності й доступності, характеристик навчання і вправляння), так і від суб’єктивних чинників 

(індивідуальних особливостей, притаманних учневі, його усному та писемному мовленню).  

Особливо яскраво взаємозв’язок обох видів мовлення виявився в описах пейзажу та жанрових 

картин. Якщо в описах пейзажу превалював вплив писемного мовлення, то в описах жанрових, 

побутових картин – усного розмовного мовлення. Опис жанрових картин майже не мав порівнянь, 

епітетів, метафор, якими насичений опис пейзажу. Тут мовлення простіше, вільніше, точніше за 

своїм змістом і в низці випадків, зауважує І.О. Синиця, по-справжньому красиве за своїм 

оформленням.  

Узагальнюючи отримані дані, І.О. Синиця розробляє і пропонує методичні та психолого-

педагогічні рекомендації. З метою розвитку усного мовлення учнів середніх класів рекомендується 

використовувати спеціальні вправи для активізації позитивного впливу на нього писемного 

мовлення: 

1) переказ своїми словами свого ж викладу з наступним вправлянням; 

2) які дозволяють варіювати виконання одного й того ж самого завдання; 

3) на попереднє обмірковування усного викладу своїх думок та настанова користуватися 

чернеткою; 

4) на переконструювання початкових і заключних фраз, які сприятимуть розвитку в учнів запасу 

лексичних і синтаксичних синонімів; 
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5) які передбачають передачу діалогів описовими формами; 

6) на планування свого усного мовлення, а також вправи на міркування та на доказовість, які 

ефективно впливають на розвиток писемного мовлення учнів. 

Учений довів, що усне та писемне мовлення – це різні види, які, хоча і впливають одне на одного, 

проте зберігають свої найхарактерніші особливості. «Учні не пишуть так, як говорять, і не говорять 

так, як пишуть. За своєю морфологічною і синтаксичною структурою усна мова залишається усною, 

а писемна писемною» [1, с. 80]. Тому знання особливостей взаємозв’язку та взаємовпливу обох видів 

мовленнєвої діяльності має для вчителя важливе значення в організації навчального процесу. 

Активізація новозасвоєних слів виявилася найуразливішим місцем у кількісному та якісному 

збагаченні словника підлітків, що суттєво збіднює обидва види мовленнєвої діяльності, зазначає 

дослідник. Ним виокремлені чинники, які активізують вживання в мовленні підлітків новозасвоєних 

слів: відсутність у лексиці учня відповідного знайомого слова; емоційне забарвлення слів, оскільки 

вони не тільки розуміються, а й переживаються; установка вчителя на вживання певних слів тощо. 

Водночас із чинниками, які позитивно впливають на вживання нових слів, виокремлюються й 

негативні: учні уникають слів, значення яких не усвідомлюють або не впевнені, що зуміють їх 

правильно вимовити чи написати. Значною мірою, вважає І.О. Синиця, цьому сприяє неправильна 

установка вчителя, який нерідко рекомендує уникати «важких» слів, якщо учень має сумнів щодо їх 

вимови або правопису. Уникання таких слів стимулюється й системою оцінок за умови невмілого їх 

використання. Учений констатує, що учень може одержати п’ятірку, вживаючи в мовленні чисельні 

повтори типу «каже… а він каже», оскільки це не вважається «грубою» помилкою. Інший учень 

використовує широкий діапазон синонімів, але в одному з них робить помилку і, як правило, одержує 

четвірку. Природно, така система оцінювання спонукає школярів ігнорувати «важкі» слова на шкоду 

збагачення їх активного словника. Водночас ученим з’ясовуються умови активізації новозасвоєної 

лексики в мовленні підлітків. Новозасвоєне слово міцніше закріплюється в активному словнику учнів, 

якщо виникає потреба в ньому, яка може бути актуалізована завданням точніше передати прочитане 

або прослухане, повніше відтворити заучене тощо; якщо процес засвоєння супроводжується 

відповідною установкою на вживання, а зміст запитання вчителя, зокрема його формулювання, 

сприяє виникненню потреби в учня використати саме новозасвоєне слово; коли учні мають 

здійснювати з використанням нового слова певні мисленнєві операції, наприклад, спробують 

усвідомити та пояснити його зміст за допомогою тексту, в якому вжите нове слово. «Слово, яке було 

об’єктом спеціальної мислительної діяльності, засвоюється і вживається в активному словнику учня 

значно краще, частіше і сміливіше, ніж слово, одержане, так би мовити, в готовому вигляді» [1, с. 

210].  

І. Синицею виявлені основні труднощі, з якими стикаються учні опановуючи писемне мовлення, 

а саме: невміння планувати письмові роботи, логічно викладати матеріал, будувати стилістичні 

конструкції та перефразовувати власні думки.  

Чи не найбільше труднощів викликає попереднє планування школярами власних думок, що 

пов’язане здебільшого зі специфічними особливостями їх нього мисленнєвого процесу. Складаючи 

план самостійної роботи, учні здійснюють складну аналітико-синтетичну діяльність (добирають 

спогади, враження, міркування, встановлюють їх послідовність) і викладають у вигляді граматично 

оформлених речень. Тому складання плану вимагає великого інтелектуального напруження. Не 

вміючи його подолати, підлітки вдаються до схематичного плану зі стандартними пунктами.  

Систематизуючи труднощі логічного викладу думок, І.О. Синиця виокремлює основні з них: 

труднощі, пов’язані з дотриманням послідовності в часі та труднощі при переході від однієї думки до 

іншої. Аналіз письмових робіт учнів середніх класів дозволив визначити загальну тенденцію в 

порушенні часової послідовності, яка мала вигляд смислових вставок. Школяр ніби згадав 

пропущене і, перебивши самого себе, записав, не пояснюючи своєї вставки і не узгоджуючи її з 

фразовим оточенням. Прагнення дотримуватися фабули спричиняло сюжетну схематичність робіт, 

тобто у письмових роботах учні обмежувалися простим переліком подій, без їх характеристики і без 

особистого ставлення до них. 

І все ж, за даними психолога, найбільших труднощів зазнають учні у писемному мовленні, 

переходячи від однієї думки до іншої. Викладаючи свої думки в письмовій формі, вони розраховують 

на конкретного читача, яким є вчитель. Розрахувати власне мовлення на абстрактного читача їм 

значно важче. Тому писемне мовлення підлітків наближалося за формою до застенографованого 

усного мовлення. 

Загалом, основними причинами труднощів в опануванні підлітками писемного мовлення є 

наступні: специфічні особливості їх мисленнєвої діяльності; недостатній лексичний фонд та невміле 

користування наявним; вибірковість сприймання та емоційність; несформована здатність творчо 

підійти до письмового викладу своїх думок. Виходячи з цього, І. О. Синиця надає конкретні 
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психолого-педагогічні рекомендації: 

1) виховувати в учнів уважне ставлення до слова (в яких випадках воно вживається, а в яких не 

вживається, яку вимову має слово тощо); 

2) у поясненні нових слів ширше запроваджувати індуктивний метод (щоб учні розглядали кожне 

слово тексту в його зв’язках з іншими словами для найточнішого сприймання чужих і найточнішої 

передачі власних думок); 

3) працюючи над збагаченням словникового запасу учнів, необхідно сприяти створенню таких 

умов, які б не змушували їх ігнорувати «важкі» слова, а, навпаки, спонукали широко засвоювати 

якомога більше слів, збагачуючи  свою лексику; 

4) водночас із динамічними текстами для переказів упроваджувати статичні описи, які особливо 

ефективні у виробленні в учнів уміння долати труднощі писемного мовлення; 

 5) вище оцінювати власні конструкції висловлювань учнів, ніж запозичені з текстів,  хоча вони й 

досконаліші; 

6) сприяти розвитку синонімічного запасу лексико-граматичних засобів реалізації своїх думок; 

7) вправляти учнів в переконструюванні думок. 

Зрозуміло, що представлена інформація не вичерпує наукових здобутків українського вченого-

дослідника. Лише зазначимо, що поради  І. О. Синиці щодо оптимального засвоєння школярами 

писемного мовлення і донині залишаються нереалізованими через низку як об’єктивних, так і 

суб’єктивних причин:  

1) скорочуються години на вивчення психологічних дисциплін, тому майбутні філологи мають 

приблизне уявлення про такий пізнавальний процес, як мовлення, хоча він є основою їх професійної 

діяльності;   

2) програми у вишах перенасичені пізнавальним змістом настільки, що студентам-філологам для 

вивчення індивідуальних особливостей мовлення учнів просто не вистачає часу;  

3) індивідуальний підхід так і продовжує мати декларативний характер, хоча через кожну 

навчальну програму проходить ідея гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного процесу; 

4) завантаженість учителя настільки інтенсивна, що важко знайти час для ознайомлення зі 

спадщиною видатних психологів. 

Тому складається парадоксальна ситуація: дослідниками накопичений величезний 

експериментальний матеріал, а на практиці ним не користуються.  

Слід визнати, що внесок І. О. Синиці у висвітлення особливостей усного та писемного мовлення 

учнів підліткового віку залишається  пріоритетним у психології мовлення,  бо й донині продовжує 

надаватися перевага дослідженню ранніх етапів онтогенезу як усного, так і писемного мовлення.   
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Психолінгвістична сфера психологічної діяльності має переважно дискурсивний характер, а 

кожний з видів дискурсу має свою специфіку і характерну тільки для того чи того його різновиду мету, 
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спрямовану на реалізацію потреб і проблем клієнтів, котрі відвідують психолога для отримання 

психологічної допомоги. Кожний вид дискурсу, продукований психологом, має певний мовленнєвий 

– дискурсійний – вплив на їхні почуття, їхню свідомість і поведінку. Своєрідність різновидів дискурсів 

психолога визначається багатьма факторами, зокрема його мовленнєвою мотивацією 

(смислопороджувальною), інтенціональними засадами, усвідомленою метою, особливостями 

випадку, психостаном клієнта і багатьма іншими чинниками. На сучасному рівні психолінгвістичного 

знання мають вирішуватися питання структури дискурсів, їх одиниць (психолінгвістичних, мовних і 

психологічних), зумовленості й результативності дискурсійного впливу, його особливостей і 

потенційних можливостей використання в різних випадках і умовах роботи з клієнтом. Проте аналіз 

психологічної й психолінгвістичної літератури засвідчує, що питанням продукування дискурсів й 

дискусійного впливу їх різновидів на людину не відводиться належного, зумовленого тенденціями 

сучасного соціуму, місця. Тому виникає важлива наукова проблема: вивчити феномен дискурсивного 

впливу, який є процесом і результатом психотерапевтичної і психоконсультативної практики, що 

сформувалася у відповідній сфері сучасного життя. 

Аналіз досліджень засвідчує, що проблема дискурсивного впливу посідає в наукових 

дослідженнях сучасної комунікативної психолінгвістики, дискурсивної психології, окремих наукових 

напрямків психотерапії й психології особистості центральне місце. Дискурс зазнав різні інтерпретації: 

від ототожнення його з текстом до розуміння як реально здійснюваного мовленнєвого процесу і 

результату (впливу на іншу людину), як зовнішнього прояву внутрішньої мовленнєво-мисленнєвої 

його суб’єкта активності. Великий внесок в розвиток усвідомлення цього мовленнєвого феномену 

зробили такі науковці, як: Н.Д. Арутюнова, ван Дейк, Ю.М. Караулов, А.О. Кибрик, В.В. Красних, 

Н.Д. Павлова, Р. Харре, Дж. Поттер, Д. Едванс та ін., хоча джерела теорії дискурсу закладені і в 

роботах Б.Ф. Ломова, А.А. Бодальова, Н.І. Жинкіна, Дж. Остіна, Дж. Сорль, І.О. Зимньої, 

В. Дреслера, М.М. Бахтіна, В. Кінга, О.О. Леотьєва, Т.Н. Ушакової та ін. Новітні дослідження 

дискурсу пов’язані різною дискурсивною проблематикою: зокрема політичним дискурсом і його 

інтенційним простором (Н.Д. Павлова); повсякденним побутовим дискурсом у сімейному спілкуванні, 

віковими особливостями дитячого дискурсу та педагогічний шкільним дискурсом (І.А. Зачесова); 

науковим дискурсом та проявами в ньому інтенцій самопрезентації суб’єкта та дискурсом 

психологічного консультування (Т. А. Кубрак); прояву в дискурсі мотивації суб’єкта (Н.А. Алмаєв); 

дискурсом і особистістю в дискурсивних стратегіях міжкультурної взаємодії (В.В. Латинов); специфіці 

наукового дискурсу в дослідженнях пізнавальних здібностей (Н.Б. Горюнова); функціонуванням 

метафори в дискурсі (К.І. Алексєєв) тощо. Піднімається важливе для тематики цієї статті питання 

дискурсивної компетенції, необхідної, щоб включатися в мовленнєве спілкування й вчиняти 

дискурсивний вплив(Н.Д. Павлова). Окремі аспекти психологічного дискурсу представлено в 

розвідках: Т.І. Кубрак (Кубрак, 2009), Н.Д. Павлової (Павлова, 2000), Е.С. Калмикової і 

Е. Мергенталлер (Калмикова, Мергенталлер, 1998), Guasihoff (Guasihoff, 1980), Е.Т. Соколової і 

Н.С. Бурлакової (Соколова, Бурлакова, 1997), Н.Ф. Каліної (Каліна, 2000, 2001), А.В. Розсохіна і 

М.Б. Петровської (Розсохіна, Петровська, 2001).  

Дискурси є наслідком вивчення соціальної – дискурсивної практики, що склалася в різних сферах 

психологічної діяльності психоаналітиків, психотерапевтів, психоконсультантів, і відображена в 

матеріалах психотерапевтичних сесій, психоаналізу випадків і психологічних консультацій. Ці 

матеріали є «живими» автентичними прикладами професійно-мовленнєвої діяльності психолога, 

зокрема її зовнішнього дискусійного вияву. За результатами дискурс-аналізу окремих видів 

психологічного дискурсу встановлюється взаємозв’язок інтенційних і цільових характеристик 

дискурсів психолога й їх потенційних можливостей здійснювати вплив на клієнтів. Прослідковується 

детермінація психологічного потенціалу дискурсивного впливу і появи пов’язаних з ним можливих 

нових у клієнта соціальних уявлень, патернів поведінки, поглядів, образів ситуацій, ставлень, 

стосунків, психостанів тощо. Ефективність дискурсивного впливу, здійснюваного різними видами 

дискурсів залежатиме від того, наскільки сприйняте висловлювання психолога спричинить оціночний 

характер позитивних роздумів клієнта з огляду на представлені в ньому аргументи, доводи, факти 

тощо, наскільки створені дискурси безпосередньо зорієнтовані на змінення саме смислових 

аттидюдів й поведінки суб’єкта, на якого спрямовано вплив. Доцільний вибір того чи того виду 

дискурсу, який обов’язково має здійснити психолог, передбачає можливість висловити один і той же 

смисл чи описати певну ситуацію різними способами, насамперед такими, що будуть слугувати 

інтересам впливу психолога.  

Дискурс і дискурсивний вплив на клієнта стає особливою проблемною галуззю психолінгвістики, 

що розвивається як в напрямку результативності впливу, його соціальних ефектів, так і особливостей 

побудови різних видів дискурсу з опорою на інтенційні й цільові чинники породжувального 

мовленнєвого процесу.  
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Дискурс – це зовнішньомовленнєва фаза творення мовлення, його перебігу, поверхневий, 

зовнішній етап і компонент професійно-мовленнєвої діяльності (у разі цілеспрямованості мовлення) 

або/і професійно-мовленнєвої активності чи поведінки (у разі спонтанності висловлювання). Будь-

який вид дискурсу здійснює психологічний вплив, тому він має назву «дискурсивний».  

Мета продукування психологічних дискурсів – допомога у вирішенні психологічних проблем, які 

виникають у людини чи групи індивідів.  

Врахування специфіки (смислової, семантичної, мовно-стилістичної) того чи того різновиду 

дискурсу забезпечує ефективність впливу, можливість гідної самопрезентації психолога. Під 

дискурсивним впливом розуміємо таку професійно-мовленнєву діяльність психолога, який має як 

метою, так і наслідком змінення емоційно-вольової, когнітивної, психодинамічної, комунікаційної 

сфер психіки інших людей та їхньої поведінки і стилів життєдіяльності.  
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Сучасний світ – це світ інформації та технологій, світ – що весь час змінюється, спонукаючи 

людину та фахівця набувати нових знань, вмінь, навичок, а також,  здатності до їх інтеграції.  

Необхідність вчитися та вдосконалювати свої вміння та якості актуалізує розвиток нових технологій 

навчання, а нові відкриття в області нейропсихології надають можливість зробити процес учіння 

ефективнышим як для учнів, так і для викладачів.  

У сьогоденному світі траєкторія особистого та професійного життя кожної людини може 

змінюватись досить динамічно, а отче,  відсоток особистої відповідальності за свою професійну й 

загальну інформованість та компетентність так само динамічно зростає.  Навіть отримавши 

високоякісну освіту, спеціаліст будь-якого фаху мусить весь час підвищувати свою кваліфікацію, 

знаходити нові можливості для розвитку та саморозвитку. За прогнозами фахівців з профільної 

орієнтації та кар’єрного консультування, крім операційних навичок, таких як ІT- компетентність та 
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знання мов, набувають значення і особистісні якості, як то: активна життєва позиція, вміння брати на 

себе відповідальність, самоорганізація, вміння презентувати себе, навички комунікації та крос-

культурної взаємодії, кооперації та міжособистісного спілкування, відповідальність та адаптивність, 

готовність навчатися, креативність та творче мислення. 

Отже, поняття про роботу мозку, нейропсихологічні механізми засвоєння нових знань, прийняття 

рішень, активізації процесу запам’ятовування, загострення уваги, подолання звички відволікатись та 

відкладати важливі завдання набувають неабиякого значення та популярності, оскільки надають 

можливість зробити процес учіння більш ефективним та результативним. Менше з тим, на сучасному 

етапі розвитку суспільства з його технологіями та вимогами до кваліфікації фахівця їх неможливо 

ігнорувати. Неабияким попитом користуються книжки, курси та тренінги з оптимізації уваги, пам’яті, 

креативності, систематизації знань, сучасних технологій навчання, які розширюють дидактичну 

компетентність людини, спонукають  її до розвитку та вдосконалення.   

Поняття дидактики у психології існує досить давно та широко застосовується, буквально 

означаючи процес засвоєння знань, в той час, як поняття автодидактики – є порівняно новим 

терміном, що введено до наукового вживання українським вченим-просвітником, перекладачем,  

педагогом та  філософом, В. Курінським, людиною з енциклопедичними знаннями, видатними 

лінгвістичними  навичками та широким світоглядом. 

Вільно володіючи більше ніж тридцятьма іноземними мовами, маючи можливість знайомитися з 

різними підходами до навчання та розвитку особистості, В. Курінський розробив свою систему 

дидактиктичних прийомів, які роблять процес засвоєння нового матеріалу   швидшим та 

ефективнішим.  Головними передумовами становлення людини та фахівця вчений вважав розвиток 

самосвідомості та культурного світогляду, вважаючи, що без усвідомлення самого себе та бажаного 

напрямку власного вдосконалення, людині важко буде скористатися всіма тими техніками та 

прийомами,  вже розробленими людством.  Еволюція людини, на його думку, відбувається постійно, 

шляхом зміни природи кожного з нас і від того, як людина радить з кожним моментом власного життя, 

залежить як якість її особистісного розвитку,  так і   те, що вона може запропонувати іншим [1, c.14-

15]. Звісно, це перегукується з ідеями видатних психологів  гуманістичного напрямку, таких як то К.Г. 

Юнг, А. Маслоу, В. Франкл, К. Роджерс, Р. Мей, тощо.   

Серед найбільш значимих спостережень та прийомів, звертає на себе увагу поняття 

актуалізованого інтересу, тобто психологічна техніка пробудження зацікавленості до будь-якої 

справи та матеріалу. Слово «актуалізований» позначає інтерес, який існує саме в цю хвилину, й саме 

він сприяє, і осмисленню, і вивченню нового матеріалу. Суть цієї техніки полягає у подрібненні будь-

якої інформації, що засвоюється до елементарних складових, елементарних рухів, вироблення 

елементарних навичок.  В. Курінський вважав ефект подрібнення - універсальним прийомом 

вивчення світу.  

Завданням педагогіки вчений бачив у організації процесу мислення таким чином, щоб завжди 

робити цікавим те, що вивчається. Для активізації запам’ятовування навчального матеріалу людина 

має осмислювати його, тобто докладати до його опрацювання свої почуття, емоції, як зазначає В. 

Курінський, «пробуджувати любов» [1]. Одним з конкретних прийомів, яким автор радив 

користуватися, є правило трьох кроків або «3 хвилин 14 секунд»: кожен конкретний матеріал діли та 

три частини; займайся  трьома учбовими предметами одночасно; кожну мить діли умовно на три 

миттєвості. Що ж дає таке подрібнення? Можливість весь час підтримувати уважність, зацікавленість 

та свіжість сприйняття.    

 Актуалізований інтерес ніколи не може бути створений раз і назавжди, він весь час має 

оновлюватись, «актуалізовуватись», потребуючи від людини творчого підходу, активної та 

персональної участі. Крім психологічного аспекту процес навчання має біохімічне підґрунтя. Коли 

людина набуває якихось нових знань, або вирішує складне завдання, це супроводжується 

виробленням  так  званих ендогенних, тобто, внутрішньо вироблених, опіатів, які породжують 

відчуття задоволення, радості та натхнення [1].   

Подібні техніки та підходи активно використовуються і у західній педагогіці, знайшовши своє 

підтвердження  в останніх нейропсихологічних відкриттях. Наприклад, Барбара Оклі та  Терренс 

Сейновський у своєму курсі «Вчитися тому, як треба вчитися:  потужні психологічні інструменти для 

допомоги у вивченні складних дисциплін», використовують поняття сфокусованого та дифузного 

режимів роботи мозку, наголошують на значенні метафор для засвоєння навчального матеріалу, 

зазначають, що побудова нової нейронної структури синаптичних зв’язків у мозку потребує часу, 

концентрації уваги й переключення, повторення елементарних рухів і одиниць інформації тощо[3].   

Автори зазначають, що чим більш абстрактні ідеї намагається зрозуміти людина, тим частіше 

вони мають бути застосовані на практиці, тим важливіше їх зробити відчутними, тобто підключити 

емоції, пов’язати мережею асоціацій з попередній досвідом, інтегрувати у загальних контекст знань 
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[3]. Ці рекомендації перегукуються з ідеєю В. Курінського, пробудження «почуття-думки», а саме: 

«без почуття немає думки, є тільки мертвонароджене розумування», тобто, щоб якщо якесь 

твердження не пробуджує емоцій, навряд чи воно було добре осмислено, тому сумнівно, що воно 

добре запам’ятається [1, c. 27].    

Окремої уваги дослідники приділяють дифузному та сфокусованому модусам роботи мозку, та 

переключенні з одного на інший.  Сфокусований режим потрібен під час засвоєння нового матеріалу, 

побудові логічних умовиводів,  систематизації знань, характеризується більш компактними та 

щільними зв’язками між нейронами. Дифузний режим – для знаходження нових оригінальних рішень, 

креативності, створенні  художніх творів, й  характеризується ширшою площею нейронних зв’язків, 

та майже броунівською їх послідовністю. Деякі вчені та творчі особистості інтуїтивно знаходили 

власні методи для переходу з одного режиму роботи мозку в інший.  Наприклад, Сальвадор Далі, 

використовував різні модуси мозкової активності  для створення своїх фантазійних сюрреалістичних 

творів. А Томас Едісон, згідно спогадам сучасників, полюбляв сидіти у кріслі з тенісним м’ячиком у 

руці, дозволяючи своєму розуму розпружитись та вільно мандрувати у будь-якому напрямку. Але 

коли вчений засинав та м’ячик падав з гуркотом  на підлогу, дослідник підхоплювався і записував всі 

ідеї та рішення, що спали йому на думку під час такого вільного розслабленого відпочинку[3]. Цікавий 

прийом налаштування різних режимів роботи мозку запропонував В. Курінський, який для активізації 

сфокусованого режиму радив використовувати знакову діяльність, наприклад,  алгебраїчні операції 

(множення, ділення, знаходження кореня квадратного з числа), а для активізації дифузного режиму  

– уявляти образи, художні або музичні твори, тощо [1, c. 32].  

Для засвоєння великої кількості матеріалу зазвичай використовується багато технік, зокрема, 

ментальні карти, «уявна бібліотека» та інші. Серед загальних рекомендацій, слід зазначити: 

необхідність групування інформації за змістом; факти слід засвоювати  у контексті; використання 

метафор; створення інформаційних мостів, тобто мереж нейронних зв’язків, які дозволяють 

обдумувати інформацію більш всебічно та ефективно. Формування інформаційних мереж 

відбувається послідовно, спочатку завдяки загальному погляду на інформацію, потім  - засвоєнню 

елементарних фрагментів, які наостанок знову об’єднуються в цілісність, та потребує практики та 

повторення [3].    

Цікаві дослідження  провів у 2009 році серед студентів Джеффрі Карпіке, який запропонував двом 

групам студентів вивчити науковий матеріал. Перед першою групою було поставлене завдання 

прочитати, переконстуювати та переповісти своїми словами викладений матеріал декілька разів, в 

той час як іншій групі  треба було намагатися вивчити той самий матеріал шляхом багаторазового 

повторення. Якість засвоєнням матеріалу в першій групі було в декілька разів вищою[2]. 

Раніше серед вчених панувала думка, що силу нейронних зв’язків можна регулювати під час 

навчання, але самі зв’язки між нейронами не змінюються, так само як і не з’являтися нові нервові 

клітини. Але останні відкриття  у галузі нейропсихології вказують на те, що зв’язки між синапсами 

весь час змінюються, і що у гіпокампі, центрі мозку, який відповідає за пам’ять, до глибокої старості 

продовжуються формуватись нові нервові клітини.  Особливо цьому сприяє помірне фізичне 

навантаження, як біг або гімнастика, тощо. Завдяки сучасним методам нейровізуалізації можна 

побачити зміну зв’язків між синапсами - нейронними маркерами навчання - особливо після вивчення 

нового матеріалу та сну. 

Під час сну наш досвід інтегрується та вписується в історію нашого життя, важливі спогади 

закріплюються, а менш важливі послаблюються; у процесі сну нервові клітини розширюються, що 

дозволяє мозку звільнятися від метаболічних токсинів, які виробляються протягом його активної 

роботи; завдяки  дифузному режиму відбувається більш глибоке усвідомлення й осмислення 

складних питань, та матеріалу, який людина намагається вивчити.  Великої ролі в цьому відіграє 

створення передумов,  а саме, достатня кількість інформації та намір, налаштування на пошук 

рішення[3].  

Однією з перешкод ефективного навчання та пізнання виступає явище прокрастинації, тобто 

відкладання. Стикаючись з якимось неприємним  або нелегким завданням, мозок підсвідомо 

намагається це припинити, переключаючи нашу увагу на щось інше. Але водночас, вчені помітили, 

що цей дискомфорт зникає, якщо людина все ж починає працювати, або виконувати поставлені 

завдання. Тобто, методологічний прийом полягає у свідомому подоланні цього «бар’єру  

неприємного відчуття». Вдалим способом порадити з цим є, наприклад, «техніка першого кроку», яка 

полягає в тому, щоб зробити перший крок у напрямку бажаної дії – відкрити книжку, вимкнути 

телевізор, створити новий документ, написати перше речення, тощо. Цікаву техніку для подолання 

прокрастинації розробив італійський вчений Франческо Чірілло на початку 1980 років, яку назвав 

«Помідор» (Pomodoro). Вона складається з двох частин: налаштування концентровано працювати, 

без відволікань, протягом 25 хвилин, а потім, отримання нагороди за це у вигляді приємної справи, 



102 
 

філіжанки кави  чи 10-хвилинної прогулянки. Чергування цих фаз дає змогу підтримувати 

працездатність на оптимальному рівні [3]. 

Концентруючись на  здобутті операційних вмінь та знань,  не слід випускати з кола зору 

важливість  загальної інформованості, тобто світогляду людини, оскільки саме завдяки своїй 

ерудованості, професійній та особистісній,  як людина, так і фахівець мають можливість знаходити 

креативні рішення актуальних запитів, відкривати нові ресурси та виднокраї, і в професійній 

діяльності, й у власному житті.  
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Перші повідомлення про формування «публічного Я» у дитячому віці з’явилися при аналізі 

суміжних проблем: вивченні закономірностей формування дитячої дружби, аналізі функцій груп 

однолітків; вивченні явища дезадаптації в дитячому віці; аналізі особливостей когнітивного розвитку 

дітей; вивченні вікових аспектів самомоніторингу; аналізі формування особистісних структур в 

дитячому віці, розвитку самосвідомості та Я- концепції дитини. 

Аналізуючи питання розвитку особистісних стосунків між дітьми, Gottman та Mettetal висунули 

гіпотезу про поетапне формування дружби. Їх триступенева модель передбачала поступове 

розгортання процесів міжособистісної взаємодії та соціальної перцепції. Серед основних механізмів 

другого етапу формування дружніх стосунків, що припадає на перехідний період від молодшого  

шкільного до підліткового віку, автори виділяють самопрезентаційну стратегію. У поведінці дітей 

простежується прагнення створювати позитивне враження в однолітків, подавати себе у 

найвигіднішому світлі, враховувати позицію партнера та передбачати наслідки своєї поведінки. 

Автори стверджують, що збереження «публічного обличчя» та репутації є важливим аспектом 

взаємодії у дитячому віці. Результати даного дослідження узгоджуються із висновками, зробленими 

на основі більш ранніх спостережень (Г.С.Костюк, А.А.Реан, Я.Л.Коломинский, О.В.Киричук  та робіт, 

виконаних у наступні роки J.Hatch, B.Darby, A.Newcomb). 

До 9-10-річного віку дитина остаточно розстається з роллю малюка, вона виросла й 

подорослішала. Це перехідний період від молодшого  шкільного до підліткового віку, коли активно 

формується особистість, і стрімко відбуваються фізіологічні зміни в організмі. 

Підлітковий вік – це, з одного боку, вік індивідуалізації, відкриття та ствердження свого 

унікального і неповторного «Я», а з іншого – вік соціалізації, вростання в світ людської культури і 

https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn
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суспільних цінностей. І обидві ці лінії розвитку реалізуються на тлі загальної особистісної 

нестабільності. 

Взаємодіючи з оточуючими, дитина розширює коло уявлень про себе і набуває здатності до їх 

демонстрації, спочатку, на елементарному неусвідомлюваному рівні, а з віком, на основі соціально і 

культурно прийнятих способів поведінки. Комплекс способів і стратегій представлення себе 

оточуючим позначається як самопрезентація (Ф. Артур, 2003). Це вербальна і невербальна 

демонстрація власної особистості в системі зовнішніх комунікацій. (В.С. Агєєв, 1987). 

У вузькому значенні, самопрезентація – це акт самовираження і поведінки людини, спрямований 

на те, щоб створити сприятливе враження про себе у Іншого як носія позитивного «Я». 

Самопрезентація в цьому випадку розглядається як вміння дитини подати себе у новому для неї 

становищі, в нових умовах перебування, в новому оточенні. Слова «сам», «саме» вживаються для 

надання особливої важливості особистій діяльності. Ми розглядаємо самопрезентацію як один з 

важливих аспектів соціальної адаптації дитини. Поряд з розвитком здатності її до адаптації 

посилюється і прагнення до самопрезентації, самоствердження, тобто до різних стратегій «Я». 

Незалежно від характеру процесу (стихійний чи регульований), самопрезентація формує у 

дитини 9-10 років певний рівень очікувань, стиль взаємостосунків, а також є засобом впливу на 

оточуючих. Самопрезентація передбачає наслідування дитиною культурних зразків поведінки як 

найбільш адекватним варіантам реагування на ті чи інші обставини спілкування. 

При самопрезентації важливе значення мають соціальні очікування, пов'язані з образом «Я» і 

образом важливого «Іншого». 

У той же час, вирішуючи завдання самопрезентації, дитина у перехідний період виробляє 

стереотипи поведінки, які впливають на стиль самопрезентації. Обраний стиль є неусвідомленим 

відображенням цінностей і самоставлення.  

Отже, як і у будь-якому середовищі, у дитячому шкільному є субкультурні норми самопрезентації, 

завдяки яким дитина ідентифікує представників своєї групи, напрямки. Спосіб самопрезентації стає 

ритуальним поведінкою зі своєю символікою як спосіб розрізнення «своїх» і «чужих».  

У структурі досвіду самопрезентації можна виділити кілька компонентів: суб’єктивний, змістовний 

операційний та об’єктивний. 

Суб'єктивний, або ціннісно-смисловий (образ «Я» і образ «Іншого», самоставлення, позиція, 

самооцінка) – яким чином дитина суб'єктивно відображає себе та інших людей (перцепція); задає 

контекст самопрезентації і буває конструктивним і неконструктивним.  

Однією з першооснов даного процесу виступає соціальне порівняння. M.Brewer, J.Weber, 

E.Pomerantz. Саме в період 9-10 років у дітей сформовується здатність порівнювати свої якості з 

відповідними характеристиками однолітків. Розвиток соціального порівняння веде до формування 

механізмів соціального та публічного Я. 

Тут також мають значення особистісні мотиви. Дитина включається у будь-яку справу, якою 

зайнятий ровесник, заради того, щоб порівняти свої і його можливості. В ролі мотивів виступають 

порівняльні, аналогічні якості – свої і однолітка, можливості (вміння, знання, моральні якості), 

потреби (бажання, схильності). Перший варіант особистісного мотиву, коли вона прямо висловлює 

потреби у спілкуванні з ровесником, а не підпорядкований іншим потребам. Другий варіант 

особистісного мотиву – ровесник як цінитель тих якостей, які дитина вже виділила у собі як перевагу. 

Дитина демонструє свої вміння, знання і особистісні якості, спонукаючи інших дітей підтверджувати 

їх цінності. Мотивом спілкування стають його власні якості відповідно властивості однолітка бути їх 

цінителем. Цей мотив також прямо пов'язаний з потребою в спілкуванні, з прагненням дитини пізнати 

свої можливості, підтвердити переваги, використовуючи відгук на них з боку ровесника. 

Змістовний компонент – сукупність обставин, які оцінюються як значущі й незначущі.  

Завдання самопрезентації вирішується дитиною часто спонтанно в незначних ситуаціях, в 

значущих ситуаціях характерне управління самопрезентацією, виходячи з умінь та індивідуальних 

особливостей дитини. 

Операційний компонент – вміння, подання (знання), навички, способи дій, техніки, програми 

поведінки і т.п.  

Однією з перших наукових робіт у цій сфері було дослідження, в якому аналізувалося розуміння 

дітьми 8-ми та 11-и років таких тактик самопрезентації як самопросування та привабливості 

(М.Bennet та С.Yeeles, 1990). Обидві ці тактики мають велику подібність, оскільки обидві включають 

позитивні установки стосовно свого Я і Я партнера, з одного боку вони, а з іншого – відрізняються 

складністю когнітивних операцій, що забезпечують їх розуміння. Дослідження присвячувалося 

перевірці гіпотези наявності відмінностей у розумінні дітьми даних тактик.  

Зіставлення результатів молодшої і старшої групи реципієнтів показало значні зміни, що 

відбуваються у цьому процесі протягом молодшого шкільного віку. Діти молодшої підгрупи 
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пояснюють самопрезентаційні ситуації, зосереджуючись на меті суб’єкта самопрезентації, не 

заглиблюючись в аналіз міжособистісного процесу. Вони не виділяють спроби суб’єкта презентації 

керувати враженнями партнера, впливати на соціальну оцінку. Як відзначають M.Bennet, C.Yeeles, 

лише 36 відсотків дітей 8-річного віку виявили здатність ідентифікувати міжособистісну природу 

ситуації.  

Результати експерименту дали підставу P.Aloise-Young  зробити висновок про те, що до початку 

перехідного періоду від молодшого  шкільного до підліткового віку відбувається інтенсивний розвиток 

самопрезентаційних умінь. Показником даного процесу є підвищення рівня селективності у виборі 

особистісних характеристик відповідності до контексту ситуації. На початку вікового періоду діти не 

роблять відбору самопрезентаційної інформації, тоді як школярі старшої підгрупи демонструють 

уміння даного типу. У процесі самопрезентації школярі зосереджували увагу на ігрових уміннях, 

необхідних для взаємодії. Це свідчить про використання стратегії самопросування як найдоцільнішої 

за даних умов. Крім того, у даній підгрупі було зафіксовано підвищення рівня гнучкості 

самопрезентації за умови появи нової інформації стосовно аудиторії, що свідчить про розвиток 

моніторингу та вміння враховувати соціальні очікування партнерів з метою формування враження.  

Заслуговує на увагу висновок про використання дітьми тактики самопросування шляхом 

повідомлення позитивної інформації про себе на фоні негативної про інших. Як показало 

дослідження, діти мають соціальні знання та вміння, необхідні для застосування цього типу 

поведінки. 

Подібні результати були отримані під час дослідження усвідомлення дітьми самопрезентаційної 

тактики – хвастощі (М.Bennet, Yeeles, 1990). Результати обстеження дали підставу авторам 

стверджувати, що не існує відмінностей між дітьми 8-ми та 11-и років при позначенні даного типу 

поведінки, проте відмінності виникають при поясненні його мотиваційних основ: діти у перехідний 

період від молодшого  шкільного до підліткового віку розуміють прагнення суб’єкта самопрезентації 

впливати на враження інших людей стосовно себе і дають пояснення у логіці міжособистісної 

взаємодії, тоді як діти молодшої вікової групи зосереджуються на внутрішньо-особистісних 

детермінантах. 

Під об’єктивним компонентом ми розуміємо життєві обставини, в яких школяр перебуває в 

дитячому колективі, школі. Необхідність в самопрезентації виникає у випадках знайомства з цікавими 

людьми /друзями/, з новими людьми в компанії друзів, спілкування з вчителем, спілкування з 

однокласниками тощо. 

Дослідниця Л. М. Мітіна включає самопрезентацію (в інтерпретації автора – «самоподачу себе 

іншим») в опис основних функцій педагогічного спілкування поряд з інформаційною (обмін 

інформацією між учителем і учнями пізнавального й емоційно-оцінного характеру); соціально-

перцептивною (дає можливість педагогу і учням сприймати один одного, встановлювати той чи інший 

рівень взаєморозуміння і взаємоприйняття на основі залучення механізмів емпатії (співчуття, 

співпереживання)); інтерактивною (обмін образами, ідеями, діями, навичками, досвідом); 

афективною (емоційна стимуляція, «розрядка», полегшення, відчуття психологічного комфорту). На 

думку психолога, самопрезентація є значущою функцією і допомагає в самовираженні всім 

учасникам педагогічного процесу. 

Публічні ситуації, у які одночасно включені і дорослі, і однолітки у молодших класах стимують 

самопрезентаційну поведінку, адресовану переважно вчителю як найбільш референтній фігурі. Його 

позитивні оцінки є запорукою, отримати схвалення і прийняття у середовищі однолітків. У перехідний 

період від молодшого  шкільного до підліткового віку відбувається поступове переорієнтування 

самоподачі на однолітків. 

Для нашого дослідження особливий інтерес мали також роботи, у яких вивчався безпосередній 

вплив самопрезентаційної мотивації на навчання дітей. Навчальні ситуації включають у себе певні 

умови, які здатні підвищувати тривожність дитини стосовно того враження, яке вона справляє на 

навколишніх, наслідком чого є підвищення самопрезентаційної мотивації. Дослідження, проведені 

B.Hughens, H.Sulliva, J. Beaird, виявили, що в ситуації публічного оцінювання з боку вчителя яскраво 

простежується вплив самопрезентаційних мотивів на рівень домагань учнів. Цей процес має 

гендерні відмінності: дівчата знижують рівень домагань, хлопці, навпаки, віддають перевагу більш 

складним завданням. У ситуаціях, не пов’язаних з оцінюванням, подібних змін у рівнях домагань 

учнів не спостерігається. Ці результати пояснюються більшою потребою дівчаток у визнанні. 

У цілому, аналіз наукової літератури у сфері дитячої самопрезентації показує, що у вивченні 

даного явища гендерний підхід використовується досить інтенсивно. Стать є одним з центральних 

компонентів Я -концепції дитини, тому статево-рольова поведінка виступає важливим засобом 

формування позитивного враження про себе. Одним із соціальних факторів, що має потенційний 

вплив на статево-рольову поведінку визнається група однолітків. Дослідження доводять, що 
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однолітки забезпечують підкріплення стереотипної презентації і виявляють різке несхвалення при її 

порушенні Результати дослідження B. Fagot  свідчать, що дана тенденція започатковується ще у 

період дошкільного дитинства.  

Позитивне підкріплення стереотипів є дієвим чинником самопрезентації: отримуючи схвалення 

за стереотипну поведінку діти, притримуються її довше, ніж ті, хто був покараний за контр-

стереотипну. Вплив на самопрезентацію однолітків доведено також у дослідженні R.Banerjee, 

V.Lintern, де встановлено, що у присутності ровесників діти менш схильні гратися з іграшками, що 

трактуються оточуючими виключно як “дівчачі” чи “хлоп’ячі”. Важливим висновком про вплив 

однолітків на особистісні самовияви дітей є результати дослідження P.Аloise-Young, які показують, 

що самопрезентаційна поведінка дитини більшою мірою знаходиться під впливом потенційно 

бажаних друзів, ніж під впливом реальної групи однолітків. Таким чином, самопрезентація перш за 

все мотивується бажанням увійти до певної групи, бути прийнятим нею. 

Завершуючи обговорення питання аналізу проблеми дитячої самопрезентації у психологічній 

науці, можна зробити наступні висновки. 

Дитяча самопрезентація розглядається як форма особистісного самовияву дитини, важливе 

соціальне уміння, розвиток якого є необхідним аспектом формування Я-концепції дитини та її 

взаємодії з іншими людьми. 

Існуючі дослідження стосуються окремих аспектів самопрезентаційного феномена як у сфері 

мотивації, так і вибудовування бажаного образу. 

Широко дискутується проблема мотиваційних джерел самопрезентації. Наукові підходи 

різняться: напрямом дії мотиву (спрямування на внутрішній світ – на соціальне середовище), 

відмінністю у визначенні змісту мотиву (акцентування  психологічних чи соціально-психологічних 

аспектів). 

У сфері мотивації дослідження зорієнтовані на спостереження зміни дитячого розуміння мотивів 

самопрезентації протягом молодшого шкільного віку. Було встановлено, що лінія розуміння іде від 

психологічних інтерпретацій до тлумачення у термінах міжособистісного процесу.  

Таким чином, функціонування самопрезентаційного феномена у перехідний період від 

молодшого шкільного до підліткового віку характеризується наступними особливостями: 

самопрезентація переходить на усвідомлений рівень зумовлений потребою бути частиною групи, 

появою когнітивних умінь, прийняття ролі та координації перспективи двох і більше учасників 

соціальної взаємодії; функціонування самопрезентаційної стратегії характеризується вищим рівнем 

турботи про підтримання власного позитивного образу, ніж про підтримання образу партнера, 

прагнення заявити про себе як про самодостатньою індивідуальністю; у процесі навчальної 

діяльності самопрезентаційні покази перш за все адресовані вчителю; соціальний розвиток дітей 

більш підпорядкований прагненню отримати позитивну оцінку, ніж потребі у самопідтвердженні; 

поява концентрації на власній зовнішності; особистісна нестійкість, яка продиктована необхідністю 

відповідати психологічно-фізіологічним змінам, що відбуваються в організмі у даний період, а також 

змінам вимог, що пред'являються з боку соціуму.  
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Сучасний етап розвитку суспільства висуває на перший план питання особистісного розвитку 

підростаючого покоління. Молодь засвоює нові соціальні ролі на основі вкрай обмеженого життєвого 

досвіду. Головні з цих ролей − ролі чоловіка і жінки, виконання яких може бути успішним тільки тоді, 
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коли це відповідає соціальним очікуванням, гендерним стереотипам. Якщо гендерна ідентичність 

базується на суб’єктивному сприйнятті індивідом себе як чоловіка або жінки, то гендерні ролі 

засвоюються в процесі соціалізації. Іншими словами, відбувається усвідомлення себе як 

представника чоловічої чи жіночої статті, і в той же час від особистості потребує життя брати 

відповідальність за власні рішення й вчинки. Чи справді сьогодні чоловіча стать є «сильною», а 

жіноча «слабкою»? 

Проблема дослідження відповідальності сучасної молоді в гендерному аспекті має важливе 

значення в предметному полі психолого-педагогічних наук. В умовах духовної кризи сьогодення 

важливою метою навчально-виховного процесу є формування відповідальності як визначального 

регулятора життєдіяльності особистості. 

Психологічні аспекти відповідальності як стійкої особистісної характеристики найретельніше 

висвітлені у працях М.В. Савчина, Л.П. Татомир, М.Т. Дригус та інших. У наукових доробках 

М.В. Левківського, М.В. Савчина виділені складові та критерії відповідальності. Одержано важливі 

дані про розвиток відповідальності у різних видах діяльності. 

Вітчизняні та зарубіжні вчені І.Д. Бех, М.Й. Боришевський, Л. Колберг, Г.С. Костюк 

відповідальність розглядають як одну із генералізуючих якостей, як результат інтеграції всіх 

психічних функцій особистості та суб’єктивного сприйняття нею навколишньої дійсності, емоційного 

ставлення до обов’язку, як моральну рису людини, як мету виховання. 

До вивчення провідних чинників гендерної соціалізації та набуття гендерної ідентичності 

зверталися М.В. Буракова, О.А. Вороніна, Д.М. Ісаєв, В.Є. Каган, але вищезазначена проблема 

залишається малодослідженою. 

Поняття «відповідальність» існує і вживається з тих прадавніх часів, коли людство почало 

розмірковувати щодо змісту свого співіснування у цьому світі та напрацьовувати правила такого 

співіснування, які з часом перетворилися на моральні та правові норми поведінки кожної окремої 

людини та людських спільнот. Сьогодні це поняття широко використовується як у суто практичній, 

щоденній життєдіяльності людини, так і, у першу чергу, суспільних науках. 

Загальноєвропейська традиція у розумінні й тлумаченні поняття «відповідальність» бере свій 

початок з античності. Погляди найбільш відомих мислителів античного світу в цілому мають 

гуманістичну спрямованість, хоча й не позбавлені окремих рис авторитарності. Дотримуючись 

раціоналістичної системи формування відповідальності, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель 

дійшли висновку, що формування відповідальності − це безперервний процес, який спрямований на 

загальне вдосконалення індивіда, його свідомості, переконання. Також вони зазначали, що 

закономірності становлення, функціонування і розвитку системи формування відповідальності 

знаходяться у практиці, соціальній за змістом [2, с. 507]. 

У філософії поняття «відповідальність» традиційно тлумачиться досить об’ємно та розуміється 

саме як моральна відповідальність особи, колективу, суспільства за певні вчинки, діяльність, події. 

Психологічний аспект відповідальності базується на можливості вибору, тобто свідомої переваги 

певної лінії поведінки. В психології під відповідальністю частіше за все розуміють різні форми 

контролю суб’єкта за своєю діяльністю з точки зору виконання ним прийнятих норм і правил.  

Відповідальність − здійснюваний у різноманітних формах контроль над діяльністю суб’єкта з 

позицій виконання нестандартних, не прийнятих у суспільстві норм і правил [4, с. 53]. 

Слід зазначити, що відповідальність тісно пов’язана з такою психологічною характеристикою 

особистості, як локус контролю. Якщо людина більшою мірою бере відповідальність за події, що 

відбувається в її житті, на себе, то це є показником внутрішнього (інтернального) контролю. І навпаки, 

якщо вона має схильність приписувати відповідальність за все зовнішнім факторам, знаходячи 

причину в інших людях, у своєму оточенні, в долі або у випадкові, то це свідчить про властивий їй 

(екстернальний) контроль. Інтернальність-екстернальність є двома типами локалізації контролю над 

значущими для особистості подіями, які відбуваються в житті та діяльності. Локус контролю як 

інтегральна риса індивіда пов’язує між собою почуття відповідальності, усвідомлення людиною 

сенсу її життя, готовність до активності, а також переживання, пов’язані з «Я-концепцією» [5, с. 14]. 

Сучасний вчений І.Д. Бех зазначає, що відповідальність − це якість, яка концентрує усвідомлений 

особистістю суспільно значущий обов’язок, повинність у здійсненні морального вчинку. Через 

відповідальність особистості відбувається процес наповнення змістовно важливого повинністю. До 

всього суспільно значущого у людини має виникнути ставлення повинності [1, с. 126]. 

Слід зазначити, що відповідальність − це відповідальність особистості не тільки за справу, а й за 

думку, її зміст і наслідки. Це єдиний критерій оцінювання людиною різних соціальних і природних 

явищ та подій. Відповідальність − особливий мотив людських учинків. 

Гендерний вимір притягує все більшу увагу представників різних наук, перш за все соціологів, 

педагогів та психологів. В останні десятиріччя дуже важливими в оцінці процесів суспільного 
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функціонування та розвитку стають психологічні особливості чоловічої та жіночої статі. Ця тенденція 

торкнулася і вітчизняної психології, серед психологічних публікацій стали з’являтися праці, які 

містять такі поняття, як «гендер», «гендерний аналіз», «гендерні дослідження». 

Термін «гендер» є точним відтворенням англійського слова «gender», яке перекладається 

українською мовою як «рід» і «стать». Терміном «гендер» об’єднується різноманітна проблематика 

− гендерна політика, гендерна соціологія, гендерна педагогіка, гендерні дослідження й багато інших 

словосполучень.  

Термін «гендер» є характерною ознакою нашого часу, прийшовши певним чином на зміну своєму 

попереднику «фемінізму» як ознака «дорослішання» людського соціуму й переходу його від 

переважно конфронтаційних засобів вирішення своїх проблем і негараздів до більш урівноважених, 

менш болісних і, головне, більш результативних. 

Гендер − це соціальне розділення, яке часто засноване, але не обов’язково співпадає з 

анатомічною статтю. Соціологи та соціальні психологи стверджують, що в той час як стать 

відноситься до біологічних характеристик, гендер відноситься до соціальних та соціально-

психологічних ознак, за допомогою яких люди можуть бути охарактеризовані, як маскулінні, фемінінні 

або андрогенні істоти. Маскулінні та фемінінні типи можуть бути охарактеризовані як комплекс 

поведінкових і культурних рис, які притаманні статям. Ці особливості людина здобуває в процесі 

соціалізації. 

Основне завдання сучасної гендерної психології XXI століття − пізнання психологічних 

закономірностей поведінки та діяльності людей, як суб’єктів − носіїв, виразників і творців тендерних 

характеристик, ролей і статутів. 

Однак більшість вчених − психологів, які працюють в області психології статі, як і раніше, будують 

свої дослідницькі програми в напрямку пошуку відмінностей між представниками протилежної статі, 

розглядаючи цю роботу як найголовніше завдання сучасної гендерної психології. 

Статева (гендерна) соціалізація являє собою частину загального процесу соціалізації. І якщо 

соціалізація розглядається, з одного боку, як процес адаптації та інтеграції людини у суспільстві, а з 

іншого − як процес саморозвитку та самореалізації особистості у соціальній середі, то і при вивченні 

статевої соціалізації слід враховувати ці тенденції. Таким чином, статева (гендерна) соціалізація 

вміщує взаємопов’язані процеси. По-перше це засвоєння індивідом соціального досвіду, 

психосексуальних настанов і ціннісних орієнтацій, певних способів поведінки та діяльності, 

притаманних представникам тієї чи іншої статі. По-друге, це процес формування статевої 

самосвідомості (статевої ідентичності). Він вміщує пізнання своєї схожості і відмінності з 

представниками своєї чи протилежної статі; емоціональну оцінку себе як представника певної статі; 

самоствердження Я як представника певної статі у спілкуванні та діяльності. 

Статева (гендерна) роль − одна з соціальних ролей людини. Особистість повинна усвідомити 

себе представником певної статі, поводити себе відповідно до неї. А це можливо при вірному 

засвоєнні статевих ролей: чоловічої чи жіночої.  

Гендерні ролі − це диференціація діяльності, статусів, прав та обов’язків індивідів в залежності 

від їх статевої належності [6, с. 36].  

Статеві ролі тісно пов’язані зі статевою (гендерною) ідентичністю, тобто з усвідомленням себе як 

представника певної статі, а також з суб’єктивним переживанням свого виконання статевої ролі. 

Д.М. Ісаєв та В.Є. Каган припускають, що кожній групі статевих ролей відповідає своя ідентичність. 

Слід зазначити, що чоловіками та жінками не народжуються, а стають в процесі освіти та 

виховання, під впливом оточення, яке соціалізує стать, перетворюючи біологічну стать на психічну. 

Але відомий історик Б.Ф. Поршнєв зазначав, що генетично соціальному ні з чого відбутися, як тільки 

із біологічного. 

Професор Н. Єрофєєва акцентувала на тому, що в кожній людині чоловічі та жіночі початки 

живуть поруч, складають єдність та боротьбу протилежностей. Саме ця внутрішня двоєдність і дає 

можливість повноцінно жити та розвиватися особистості. При цьому в кожній людині частка 

чоловічих і жіночих початків, незалежно від статі, різна [3, с. 47]. 

Однак, за останнє десятиріччя, статеві відмінності знизилися, припустимо що це сталося із-за 

посилення процесів жіночої самоактуалізації. Універсальною життєвою цінністю на сучасному етапі 

серед представників різних професій стає прагнення до досягнень, і в цьому сполучаються як 

традиційно фемінінні так і маскулінні переваги. 

Після проведення нами експериментального дослідження залежності рівня відповідальності 

старшокласників та студентів вищого навчального закладу освіти від гендерного фактору було 

виявлено певні відмінності у рівні сформованості відповідальності у представників протилежної статі. 

Зокрема, результати дослідження рівню суб’єктивного контролю дозволили констатувати, що у 

молоді спостерігається домінування інтернального локусу контролю. Рівень загальної інтернальності 
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у хлопців-старшокласників значно вищий, ніж у дівчат даної вікової групи. Серед представників 

жіночої статі студентської молоді навпаки, загальний рівень інтернальності вище за хлопців. Аналіз 

результатів дослідження мотивів відповідальної поведінки показав, що у сучасної молоді статеві 

відмінності в цьому плані характеризуються наступним чином: дівчатам більш характерні мотиви 

самореалізації, а юнаки віддають перевагу суспільним мотивам. 

За результатами вивчення рівню вольової саморегуляції ми визначили, що для більшості дівчат 

характерним є середній та високий рівень, а для представників чоловічої статі середній та низький 

рівень вольової саморегуляції. Аналіз результатів анкетування дозволяє констатувати наступне: для 

більшості представників жіночої статті учнівської та студентської молоді характерним є середній та 

вищий за середній рівень відповідальності, а для третини представників чоловічої статі характерним 

є середній та нижче за середній рівень відповідальності. 

Отримані нами результати порушують низку актуальних питань як теоретичного, так і суто 

практичного характеру, аналіз та рішення яких є необхідними для підвищення ефективності процесів 

формування та виховання особистості сучасної молоді. 
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Все більшу цінність як рушійна сила розвитку і прогресу суспільства набуває здатність 

особистості до творчої самореалізації, креативності як у професійній, так і в інших сферах людської 

діяльності. Це пов’язано із викликами сьогодення – необхідністю підготовки фахівців до 

нестандартного і оригінального вирішення завдань, до подолання ситуації невизначеності, до 
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прийняття ризиків. Це актуалізує завдання вивчення творчості і креативності як  ресурсного 

потенціалу людини і суспільства. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що поняття творчість і креативність де-які автори 

використовують як синонімічні. Це, можливо, пов’язано із тим, що значний час у вітчизняній 

психолого-педагогічній науці не було терміну креативність, англійський термін був переведений як 

«творчість», тому досліджувалися різні аспекти творчості. У межі поняття творчість у цьому випадку 

входили і факти (прояви), що сьогодні інші автори відносять до поняття креативності. Сьогодні, під 

час перекладу з англійської термін «creative» автори перекладають  і як «творчість», і як 

«креативність», залежно від контексту і області дослідження. Але, у зв’язку із тим, що досі не 

визначено межі цих двох понять, існують різні погляди на їх наповнення.   

Креативність розглядають як інтегровану якість особистості, як потенціал, внутрішній ресурс 

людини, як окремий аспект творчості (Я. Пономарьов, А. Хуторской). В даному випадку творчість є 

більш широким поняттям і креативність є лише її частиною. 

У якості основи для розмежування цих двох понять, можна покласти критерій новизни і 

значущості. Тоді креативність – це утворення суб’єктно-особистісної, а творчість – суспільної новизни 

та значущості. Креативність – це побудова нових можливостей для суб’єкта, а творчість –  створення 

нових можливостей для культури. (М. Боден, В. Дубина, Є. Пікард).  

У науковій літературі креативність розглядається як дивергентне мислення (Дж.Гилфорд, 

О.Тихомиров). Дж. Гілфорд розробляючи свою модель інтелекту, виділив два типи мислення: 

конвергентне (воно пов’язане з вирішенням завдань, що мають єдину правильну відповідь) і 

дивергентне ( допускає існування декількох правильних відповідей на одне і те ж питання). Мислення 

другого типу - дивергентне називають «креативним». Воно служить засобом породження 

оригінальних творчих ідей. Він виділив шість параметрів креативності: здатність до виявлення і 

постановки проблем; здатність до генерування великого числа ідей; гнучкість - здатність до 

продукування різних ідей; оригінальність – здатність відповідати нестандартно; здатність 

удосконалити об’єкт, додаючи деталі; здатність вирішувати проблеми, тобто здатність до аналізу і 

синтезу. 

З точки зору інтелектуальної активності розглядає креативність Д.Богоявленська. Дослідниця 

вважає, що інтелектуальна активність — це інтегральне утворення, яке проявляється в пізнавальній 

діяльності, що виходить за межі вимог даної проблемної ситуації. Вона виділяє рівні інтелектуальної 

активності: стимульно-продуктивний, евристичний та креативний. Ці рівні відображають рух думки, її 

послідовне сходження від аналізу одиничного (стимульно-продуктивний рівень), через особливе 

(евристичний рівень) на рівень загального (креативний рівень); їх виділення дозволяє виявити 

механізм «спонтанних» відкриттів, феномену постановки проблеми. [1] 

Дослідниця А. Іванченко вважає, що креативність являє собою динамічну позитивну 

спрямованість особистості, яка характеризує її природню сутність. На її розкриття впливають: рівень 

духовності, потребово-мотиваційні особливості, емоційний фон діяльності, міжособистісна 

взаємодія, сприятливі умови розвиваючого мікро середовища, наявність креативного лідера, 

відкритість особистості і мікросередовища, в якому вона знаходиться, новому і прогресивному 

впливу ззовні і зсередини. [2] 

У багатьох дослідженнях творчість розглядають як процес, що  призводить до якісно нового 

продукту, тоді як креативність розуміють як потенціал, внутрішній ресурс людини, її здатність до 

конструктивних, нестандартних мислення і поведінки, усвідомленню і розвитку власного досвіду. Так, 

творчий процес ґрунтується на натхнення, він не прив’язаний до часу, не піддається контролю і 

прогнозу. Креативний процес містить прагматичний елемент, націлений на результат, має 

обмеження по термінах, технологічний (тобто можливо використовувати технології щоб навчитись 

його застосовувати).  

Отже, можна зробити висновок, що на сьогодні відсутнє усталене загальноприйнятне 

розмежування понять креативність і творчість.     Креативність як наукове поняття вимагає 

смислового наповнення, вивчення чинників, що сприяють його становленню, особливо в 

онтогенетичному аспекті.   
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Сучасна практика свідчить про високу ефективність впровадження психологічної служби до 

вищих навчальних закладів МВС України, однією з найважливіших функцій якої виступає 

психологічний супровід, що розглядається як складова частина діяльності та кадрової політики 

Міністерства внутрішніх справ України. 

Професійна діяльність правоохоронців відноситься до таких її видів, яка здійснюються в 

особливих умовах. Для таких умов характерні дефіцит часу, великий обсяг інформації, яку необхідно 

переробити, висока соціальна та моральна відповідальність, висока динамічність ситуацій та 

варіабельність інформаційного потоку. І. В. Платонов, О. В. Шаповалов, Г. Г. Штефанич, С. Х. 

Яворський та інші дослідники зараховують такі: велику її соціальну та державну значущість; високу 

фізичну, емоційну й інтелектуальну напруженість; жорстку регламентацію та правове регулювання 

взаємостосунків між її учасниками; необхідність виконання службових обов’язків у різних погодних і 

кліматичних умовах, часових інтервалах тощо; високий рівень співпраці у процесі діяльності; високий 

рівень упорядкованості вертикальних і горизонтальних взаємин; постійну зміну одних видів дій на 

інші залежно від оперативної обстановки. 

Експериментальне дослідження особистості курсанта зачіпає процеси її розвитку, становлення, 

освіти, а також зміни її властивостей. Для особистості високого рівня розвитку характерно не тільки 

прагнення до пізнання себе, але також бажання і вміння змінювати себе. Через активну самозміну і 

здійснюється формування і становлення особистості. Це положення висувалося провідними 

психологами С.Л. Рубінштейном, А.Н. Леонтьєвим, Б.Г. Ананьєва.  

Форми, методи, засоби психологічного супроводу курсантів можуть бути спрямовані на 

забезпечення їх особистої безпеки в процесі професійної освіти, актуалізацію їх власних ресурсів 

для моделювання ситуацій життєдіяльності з максимальною повнотою і урахуванням актуально 

значущих відносин, сприяння курсантам в розробці і реалізації програми конструктивних стратегій 

особистісно-професійного зростання. 

Проблемі форм, методів, засобів підтримки учнів О.С. Газман разом зі своїми колегами 

присвятив спеціальну програму дослідно-експериментальної роботи [1]. В ході реалізації програми 

було визначене, що основні форми підтримки складають: співпраця поколінь, що сприяє спільному 

виробленню цінностей і завдань соціальної діяльності; клубні форми організації життєдіяльності, що 

дозволяють подолати розрив між педагогами і учнями та створити умови для самореалізації всіх 

суб'єктів процесу підтримки; педагогічні консиліуми, що спрямовані на розробку спільних підходів до 

освітньої діяльності конкретних учнів; захист від негативних впливів, відстоювання інтересів; 

допомога в розвитку здібностей до самовизначення, самореалізації; сприяння в побудові власного 

освітнього маршруту і його успішної реалізації. 

Однак в сучасній психологічній літературі приділяється недостатня увага цільовим впровадження 

психологічного супроводу курсантів, зокрема, питанням індивідуально-розвиваючої, корекційної, 
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консультативної, психопрофілактичної роботи, методиками розвитку у них професійно значущих 

якостей і підготовки випускників до самостійної професійної діяльності. 

Основна ідея психологічного супроводу орієнтована на створення зовнішніх і внутрішніх умов, 

що сприяють розвитку і саморозвитку особистості в діяльності та спілкуванні. Сенс психологічного 

супроводу проявляється в структурному перетворенні власної самості, в саморозвитку як 

фундаментальній здатності людини ставати і бути справжнім суб'єктом власного життя, практично 

перетворювати саму себе. 

Під психологічним супроводом розуміється комплекс заходів щодо соціально-психологічного 

вивчення і поглибленого обстеження осіб, що навчаються, а також корекція їх функціонального стану 

в процесі навчання, що проводиться з метою підвищення ефективності навчальної та професійної 

діяльності з урахуванням якостей і особистісних особливостей. 

Психологічний супровід розглядається як створення можливостей для продуктивного вирішення 

головних завдань відповідно до віку людей, психологічно грамотного введення їх в сферу 

професійної діяльності, ознайомлення з її змістом, призначенням, цінностями, особливостями її 

освоєння і реалізації. Психологічний супровід має сприяти перетворенню особи з об'єкта 

педагогічних впливів в суб'єкта професійної освіти, а значить, створити умови для професійного 

розвитку особистості на всіх етапах її життєвого шляху.  

Ряд вчених об'єднують педагогічну та психологічну складові і використовують термін «психолого-

педагогічний супровід», під ним слід розуміти цілісний і безперервний процес вивчення особистості 

учня, її формування, створення умов для самореалізації в усіх сферах діяльності, адаптації в соціумі 

на всіх етапах навчання, здійснюваний усіма суб'єктами навчально-виховного процесу в ситуаціях 

взаємодії. Цей термін також означає цілісну, системно організовану спільну діяльність фахівців 

освіти, в процесі якої створюються соціально-психологічні та педагогічні умови для успішного 

навчання і розвитку кожного суб'єкту педагогічного процесу в конкретному освітньому середовищі.  

Освітнє середовище курсантів-правоохоронців відрізняється специфічними особливостями 

навчально-службової діяльності. що зумовлені тим, що вищі навчальні заклади МВС України є 

закладами цілодобового регламентованого воєнізованого режиму де курсанти проживають, 

навчаються і дотримуються статутних вимог. 

У професійній правоохоронній діяльності виокремлюють такі види діяльності, як пізнавальну, 

пошукову, конструктивну, комунікативну, соціальну, посвідчувальну та організаційну (В. Г. Андросюк, 

О. М. Бандурка, О. М. Корнєв, М. В. Костицкий, В. М. Синьов, Ю. В. Чуфаровський). 

Зважаючи на складну специфіку та особливі умови, в яких правоохоронці здійснюють свою 

фахову діяльність, багато науковців наголошують на необхідності постійного удосконалення 

професійної підготовки курсантів ВНЗ МВС України. Основним завданням професійної підготовки у 

ВНЗ МВС України вважається формування у майбутніх правоохоронців психологічної готовності до 

здійснення професійних дій, оволодіння спеціальними уміннями й навичками, розвиток і 

вдосконалення професійно значущих особистісних якостей. Психологічна готовність до професійної 

діяльності розуміється як ієрархічно організована система професійно важливих індивідуально-

психологічних якостей особистості, котра засвоїла необхідні професійні знання, уміння й навички. 

Зокрема, у психологічній готовності майбутніх правоохоронців до фахової діяльності виділяють три 

взаємозумовлені та взаємозалежні підструктури: функціональну (містить мотиваційний, когнітивний 

та операційний компоненти), емоційну та особистісну [2]. 

Теоретичний аналіз проблеми показує, що супровід - це особлива форма здійснення 

пролонгованої соціальної та психологічної допомоги. Психологічний супровід передбачає не 

виправлення недоліків, а пошук прихованих ресурсів розвитку людини або його оточення, 

використання її власних можливостей і створення на цій основі психологічних умов для оптимізації 

відносин з оточуючими людьми. У кожному конкретному випадку завдання супроводу визначаються 

особливостями особистості, якій надається цей супровід. 

Можна сказати, що психологічний супровід - це: один з видів соціального патронажу як цілісної і 

комплексної системи соціальної підтримки та психологічної допомоги, що здійснюється в рамках 

діяльності соціально-психологічних служб; інтеграційна технологія, суть якої полягає в створенні 

умов для підвищення потенціалу розвитку і саморозвитку особистості і ефективного виконання 

окремою людиною своїх основних функцій; процес формування специфічних відносин між 

супроводжуючим і тими, хто потребує супроводження.  

Якісна відмінність психологічного супроводу курсантів вищих навчальних закладів МВС України 

полягає в тому, що він спирається не тільки на особистісні пріоритети в професійному становленні 

майбутніх фахівців, а й на правові норми. 

Таким чином, психологічний супровід сьогодні є не просто сумою різноманітних методів 

корекційно-розвиваючої роботи - це комплексна технологія, особлива культура підтримки і допомоги 
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курсанту в вирішенні задач навчання, виховання, соціалізації, що обумовлюють професійний 

розвиток і саморозвиток майбутніх правоохоронців. 
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Людський фактор є одним із найважливіших пріоритетів у розвитку армії США. Серед п’яти 

основних стратегічних пріоритетів побудови армії США майбутнього (ASPG – Army Strategic Planning 

Guidance), включених до Стратегічного плану розвитку Армії (TAP – The Army Plan), дві позиції 

стосуються підготовки особового складу: армійських лідерів з високою адаптивністю та професійно 

підготовлених солдат. Армійська стратегія виховання лідерів (Army Leader Development Strategy – 

ALDS) – система, що визначає процес становлення лідера як цілеспрямований, безперервний і 

такий, що розвивається протягом усього терміну військової кар’єри. Формування компетентного 

лідера з сильними позитивними рисами характеру відбувається завдяки синтезу навчання і набуття 

досвіду як в результаті підготовки в навчальних закладах, так і під час практичної діяльності і 

спрямованого саморозвитку. Досвід психологічного забезпечення військовослужбовців армії США є 

актуальним для практики поліпшення системи психологічного забезпечення військовослужбовців 

Збройних Сил України. 

Особливістю американської системи психологічного забезпечення військовослужбовців є 

концепція збройних сил США як єдиної армійської сім’ї (Army Family), що піклується про самих 

військовослужбовців та членів їхніх сімей, робота з якими включена до складу більшості спеціальних 

програм підготовки та супроводження за такими аспектами, як, наприклад, бойовий стрес або 

профілактика суїцидів. Комплексну психологічну підготовку проводять на всіх рівнях військової 

служби протягом усього терміну служби. 

Система психологічного забезпечення військовослужбовців армії США містить як 

загальноармійські програми, такі як Комплексна підготовка солдата і членів його сім’ї (Comprehensive 

Soldier & Family Fitness – CSF2), спрямовані на підвищення бойових показників військовослужбовців, 

поліпшення стану їх здоров’я, вироблення стійкості до явищ бойового стресу, так і спеціальні 

програми для підготовки майбутніх армійських лідерів – інтелектуально розвинених креативних 

особистостей, які ведуть гідне життя і дотримуються високих корпоративних морально-етичних 

стандартів військовослужбовців. 
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Військова академія у Вест Пойнті (USMA) стала першим вищим навчальним закладом армії США, 

де застосовувалися комплексні методики психологічної підготовки для поліпшення показників 

навчання кадетів. У 1993 році в USMA був відкритий Центр підвищення ефективності (Center for 

Enhanced Performance – CEP). Робота центру була спрямована на досягнення кадетами USMA 

високих показників в академічному навчанні. У період з часу відкриття до 2004 року CEP USMA 

відправляв у армію США мобільні команди тренерів (Mobile Training Teams – MTT). Практика 

мобільних груп показала високу ефективність і можливості центру перестали відповідати зрослим 

запитам на роботу з військовими підрозділами. З 2004 до 2006 року тривало розроблення 

Всеармійської програми, здатної заповнити прогалину в спеціальній психологічній підготовці 

військовослужбовців армії США. У 2006 році почав роботу перший армійський Центр підвищення 

ефективності (Army Center for Enhanced Performance – ACEP). Після отримання позитивних 

результатів роботи з особовим складом у країні було відкрито вісім додаткових центрів ACEP. 

У 2010 році центри ACEP стали частиною Всеармійської програми Комплексної підготовки 

солдата (Comprehensive Soldier Fitness – CSF), спрямованої на зміцнення стану здоров’я 

військовослужбовців і підвищення показників ефективності їх службової діяльності. У 2011 році було 

відкрито вже 12 центрів підготовки, а програма дістала назву Комплексна підготовка солдата і 

розвиток його ефективності та підвищення стійкості (CSF Performance and Resilience Enhancement 

Program CSF-PREP). 

Коли стало очевидною неможливість підвищення ефективності службової діяльності 

військовослужбовців та їх стійкості до явищ бойового і службового стресу без вирішення особистих 

проблем, до програми підготовки включили членів сімей військовослужбовців. Програма дістала 

назву Comprehensive Soldier & Family Fitness (CSF2). Штаб-квартира програми розміщена в 

Пентагоні. Нині в систему підготовки CSF2 включені 1,1 млн. чол. (військовослужбовці, резервісти, 

національна гвардія, допоміжні служби, цивільний персонал). Керівним документом програми CSF2 

є Army Regulation 350-53. Програма підготовки CSF2 передбачає розвиток за п’ятьма аспектами: 

фізичним, емоційним, соціальним, духовним, сімейним. Метою реалізації програми CSF2 є збройні 

сили, що мають фізично здорових і психічно стійких військовослужбовців і цивільний персонал, яких 

підтримують члени їх сімей, чия професійна придатність, висока адаптивність і стійкість до явищ 

бойового та службового стресу дає змогу їм бути успішними у військовій і цивільній сфері і 

задовольняти широкий спектр оперативних вимог армії США. 

Курс комплексної психологічної підготовки CSF2 проводять на всіх основних рівнях системи 

бойової підготовки: базової бойової підготовки, командирських та командних курсах, сержантських 

курсах, курсах підготовки офіцерів резерву. Курс CSF2 проводять і в системі професійної військової 

освіти армії США. Кадети у військових академіях отримують детальні інструкції та проходять тренінги 

з розвитку прикладних психічних і фізичних навичок для підвищення ефективності служби, навчання 

або дій у сучасному бою. Молодші командири на спеціальних тренінгах у навчальних центрах 

програми CSF2 навчаються розвивати необхідні якості у підлеглих. З поміж військовослужбовців та 

їх подружжя готують наставників для проведення регулярних тренінгів на ротному рівні. Для вищого 

армійського командування розроблені короткі 4-8 і 16-годинні тренінги для поліпшення показників їх 

службової діяльності. 

Програма CSF2 не замінює лікувально-діагностичних заходів. Мета CSF2 – забезпечити 

військовослужбовців навичками і вміннями для формування ефективних механізмів захисту від 

впливу несприятливих і травмуючих психологічних чинників, щоб участь у бойових діях і 

несприятливі фактори несення повсякденної служби приводили до меншого зниження боєздатності 

і меншої кількості стрес-залежних психічних розладів. Результати застосування програми CSF2 

постійно аналізують і оцінюють для коригування та спрямування на найефективніше досягнення 

поставлених цілей. 

Програма CSF2 включає перманентне супроводження військовослужбовців, членів їх сімей і 

цивільного персоналу у вигляді регулярного тестування, навчання прикладним психологічним 

практикам, проведення тренінгів для вироблення механізмів стійкості, підвищення якості і 

насиченості емоційних, соціальних та духовних аспектів життя за допомогою безперервного 

саморозвитку. Модель програми CSF2 передбачає вихід за межі виключно професійного життя, 

пропонуючи цілісну програму особистісного зростання і розвитку. 

Елементи програми CSF2 застосовують як безпосередньо в підрозділах, так і в армійських 

навчальних центрах. Навчатися за програмою CSF2 можна і самостійно відповідно до 

індивідуальних потреб із використанням онлайн-доступу до ресурсів програми CSF2 

http://csf2.army.mil/ і https://armyfit.army.mil. Моніторинг стану ведуть онлайн за допомогою 

автоматизованої системи в захищеному середовищі .mil. супроводжуючи військовослужбовця від 

етапу відбору на військову службу і до звільнення з неї (виходу на пенсію). Таким чином, завдяки 
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програмі CSF2 відстежують ступінь фізичної і психологічної боєздатності армії в цілому, кожного 

підрозділу окремо і професійну придатність кожного військовослужбовця або цивільного фахівця. 

Двічі на рік в армії США оцінюють психологічний і фізичний стан військовослужбовців із 

використанням інструменту Глобального оцінювання (Global Assesment Tool GAT2.0), що інтегрує 

психометричні методики у поєднанні з результатами фізіологічних функціональних проб та 

результатами Армійського тесту фізичної підготовки (Army Physical Fitness Test – APFT). Онлайн 

систему GAT2.0 використовують для програми індивідуального саморозвитку військовослужбовців, 

цивільного персоналу і членів їх сімей. Кожен аспект (вимір) онлай-оцінки стану ґрунтується на 

валідних психометричних методиках у чотирьох основних сферах: емоційній, соціальній, сімейній та 

духовній. 

Завдяки інтеграції результатів оцінювання GAT 2.0 з електронними базами даних персоналу 

армійське командування і науково-дослідні підрозділи можуть швидко оцінювати психологічні і 

фізіологічні результати проведених тренувань, навчальних занять, стан окремих 

військовослужбовців або цілих підрозділів перед виходом на бойове завдання або після повернення 

із зони бойових дій. Застосування глобального оцінювання дає змогу командуванню визначити 

потенційну боєздатність кожного окремого підрозділу, що може допомогти під час прийняття 

оперативних рішень бойового управління. 

У ході індивідуальної роботи за програмою CSF2 після первинного оцінювання свого стану 

користувач може перейти в закриту соціальну мережу інтерактивного саморозвитку програми CSF2 

ArmyFit™ та отримати інформацію, допомогу і підтримку онлайн від експертів за кожним із п’яти 

аспектів (фізичним, емоційним, соціальним, сімейним або духовним) професійного або особистого 

життя. Військовослужбовцям на підставі результатів тестування пропонують індивідуальні програми 

саморозвитку з проведенням проміжного тестування й оцінювання результатів на шляху до 

поставлених цілей. На підставі оцінювання динаміки змін у курсі підготовки роблять необхідні 

корегування. Всі етапи підготовки документують в армійській Цифровій системі підготовки кадрів 

(DTM), що допомагає вищому командуванню аналізувати ефективність різних програм підготовки. 

У середовищі ArmyFit™ користувачі можуть спілкуватися між собою, встановлювати особисті цілі 

досягнення за кожним із аспектів, ділитися досвідом, отримувати поради та заробляти мотивуючі 

бейджі, що вказують на досягнення поставлених цілей саморозвитку. Налаштування дають змогу 

встановити індивідуальний рівень конфіденційності для кожного користувача. Система містить 

інтерактивні навчальні відео із різних аспектів в усіх вимірах, наприклад: “Сім’ї військовослужбовців”, 

“Підвищення стресостійкості”, “Ефективна комунікація” тощо. Тривалість кожного навчального відео 

не перевищує 15 хв. 

Для розширеної очної підготовки та допомоги в рамках програми CSF2 розроблено систему 

підготовки наставників (Master Resilience Trainers – MRTs). Для підготовки наставників за програмою 

CSF2 командування відбирає солдатів, офіцерів, дружин військовослужбовців (волонтерів із груп 

сімейної готовності – Family Readiness Group) і цивільний персонал. Інтенсивний курс підготовки 

наставників триває 10 днів. Після закінчення навчання наставники повертаються у свої підрозділи, 

де проводять психологічні тренінги для військовослужбовців, членів їх сімей і цивільного персоналу. 

Крім того, наставники мають можливість щодня консультувати військовослужбовців з нагальних 

питань. 

На цей час у військах підготовлено 19 000 MRTs. Заплановано довести підготовку наставників до 

7000 осіб на рік, щоб забезпечити кожну роту в армії США індивідуальним MRTs. Наставники 

навчають військовослужбовців, членів їх сімей та цивільний персонал прийомам управління 

емоційним станом. Повний курс проводять тільки в навчальних центрах. Курс включає такі елементи: 

розвиток ментальних здібностей; побудова довіри; управління увагою; контроль за психічною 

енергією (саморегуляція); постановлення і досягнення цілей; креативна спрямована уява. 

Доктрина Армії США 2006 року визнає важливість розвитку позитивних рис характеру серед 

військовослужбовців. Поняття професіонала й офіцера армії США пов’язане з постійним 

удосконаленням рівня власної компетенції, роботою над рисами характеру і вихованням 

прихильності до Батьківщини і військової справи. Основними в армії США визначені цінності: вірність, 

обов’язок, повага, безкорисливе служіння, честь, чесність, мужність. Всі ці цінності відповідають 

рисам сильного характеру військовослужбовця армії США і визначають рівень задоволеності 

життям, відчуття щастя, життєві та професійні досягнення. Наприклад, на основі концепції сильного 

характеру у Військовій академії у Вест-Пойнті (USMA) була розроблена Стратегія вдосконалення рис 

характеру кадетів, прийняття ідеалів етики армії США і позитивної трансформації їх поведінки 

протягом навчання. Метою Стратегії є формування у випускників академії сильного характеру, 

високого рівня професійної компетенції та прихильності своїй справі, щоб очолювати військові 

колективи з високим рівнем життєстійкості, успішно діючи в сучасній швидко мінливій обстановці. 
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На індивідуальному рівні мета Стратегії полягає в опрацюванні п’яти аспектів характеру кожного 

військовослужбовця: 

мораль – інтерналізація основних армійських цінностей, що приводить до розвитку чесності, 

постійного оцінювання подій і вчинків з морально-етичних аспектів, особистої мужності приймати 

рішення відповідно до принципів армійської етики незалежно від наслідків; 

ефективність – розвиток почуття обов’язку, стійкості і наполегливості у досягненні поставленої 

мети з найкращими результатами; 

гуманізм – розвиток співчуття, лояльності, поваги і смиренності, що дає змогу людині ставитися 

до інших з гідністю і проявляти самовідданість; 

лідерство – розвиток здібності надихати і розвивати інших людей, створюючи в колективі 

атмосферу доброзичливості і безпеки, де кожен самореалізується, виконуючи поставлені завдання 

з необхідними результатами; 

виховання – здатність діяти, дотримуючись належного етикету у професійному і соціальному 

середовищах. 

В рамках програми CSF2 проводяться психологічні тренінги розвитку ментальних здібностей, що 

є базовим курсом, на якому побудовані інші компоненти програми. Цей компонент включає 

ознайомлення з якісними і кількісними показниками ефективності діяльності на прикладі окремого 

військовослужбовця і цілого підрозділу. Військовослужбовцям демонструють взаємозв’язок між 

думками, емоціями, психологічними станами і досягненням високих результатів у професійних 

показниках та навчаються практиці входження у стан “потоку свідомості”, в якому можливо досягти 

пікових показників розумової та фізичної продуктивності й ефективності, які можна використати в 

екстремальних бойових ситуаціях. 

Таким чином, в межах програми CSF2 постійно оцінюють ефективність проведених заходів за 

допомогою наукових досліджень, які проводять армійська дослідницька група і внутрішні інспекції. 

За результатами досліджень публікують звіти про ефективність впровадження програми. Програма 

CSF2 постійно розвивається на основі зворотного зв’язку з військ і результатів досліджень 

ефективності її застосування. Програму поповнюють новими елементами підготовки і компонентами. 

Значні позитивні зміни в армії США після впровадження програми психологічної підготовки зробили 

можливим її використання в інших державних і приватних організаціях і службах. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


