ДОПОВІДІ
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГЕНЕТИКО-МОДЕЛЮВАЛЬНОГО МЕТОДУ В
НАВЧАННІ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ РЕФОРМИ ОСВІТИ
CODED HEURISTICAL POTENTIAL OF THE GENETIC-MODELING METHOD IN
STUDIES AND DEVELOPMENT OF PERSONALITY IN THE CONDITIONS OF
REFORM OF EDUCATION
Максименко С.Д.
доктор психологічних наук, академік НАПН України,
директор Інституту психології імені Г.С. Костюка,
завідуючий лабораторією психології навчання імені І.О. Синиці
Maksymenko S.D.
dr psych., academician of NAES of Ukraine,
director of G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National
Academy of Educational Sciences of Ukraine,
chief of the I.O Synytsya laboratory of the psychology of studies
В останні десятиліття реформування освіти прийняло глобальні масштаби. У численних
оглядових статтях та дослідженнях нерідко вживається вираз "епідемія реформ освіти". Цікавою, в
якості історичної ретроспективи є заява, зроблена ще в кінці 1960-х рр. генеральним директором
ЮНЕСКО Р. Майо: «Ми впевнені, що настав час затвердження не півзаходів, компромісів і
поверхневої переробки. Ми знаємо, що вирішення питання повинно бути спільним і що воно повинно
стосуватися всіх форм освіти і брати до уваги всі аспекти дійсності: педагогічні, фінансові, психологосоціологічні, а також економічні. Це означає, що рішенням, якщо воно має бути ефективним, має
стати внесення глибоких змін в наші найбільш відомі інститути і в наші укорінені звички».
Разом з тим, створена під егідою ЮНЕСКО "Міжнародна комісія по освіті для XXI століття" в своїй
доповіді під назвою "Освіта: прихований скарб" відзначала: "Занадто велика кількість наступних одна
за одною реформ вбивають реформу як таку, оскільки вони не забезпечують системі необхідного
часу для того, щоб перейнятися новими ідеями, дати можливість всім дійовим особам стати
активними учасниками реформ. Крім того, як показують мали місце в минулому невдачі, багато
реформаторів, застосовуючи занадто радикальний або занадто теоретичний підхід, не враховували
корисні уроки вже наявного досвіду або відкидали позитивні досягнення минулого. В цьому випадку
педагоги, батьки та учні виявляються дезорієнтованими до прийняття і здійснення реформи".
В цьому контексті доречним є порушити питання про пошук методології психологічного
супроводження в навчанні та розвитку особистості в умовах реформи освіти. Численні дослідження
та власний досвід дозволяють нам констатувати необхідність пошуку зазначених орієнтирів в царині
генетичної психології, зокрема генетико-моделювального методу.
Генетичні ідеї, ідеї зародження, виникнення і наступного процесу функціонування, що призводить
предмет чи явище до певного стану, знаходилися в центрі уваги ще античних філософів, що
замислювалися над питаннями виникнення, становлення і розвитку всього існуючого.
Генетико-моделювальний метод має на меті вивчення самої цілісної особистості, що
саморозвивається. У зв'язку з цим виникла необхідність пошуку “одиниць” зовсім іншої природи, і
було встановлено, що такою є нужда, як суперечлива вихідна єдність біологічного і соціального, яка
зумовлює існування особистості.
Ми виходимо з того фундаментального положення, яке було сформульовано ще Львом
Семеновичем Виготським: культурно-історичний розвиток індивіду має свій “перед-початок” в деяких
імпульсивно-інстинктивних структурах, що оформлюють мотиваційно-потребову сферу індивіда.
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Мені здається, що Виготський просто не встиг, у зв'язку з відомими обставинами, чітко виявити цю
ідею “повернення на новому рівні” і ту лінію, що має назву генетичної.
Генетико-моделювальний метод має на меті вивчення самої цілісної особистості, що
саморозвивається. У зв'язку з цим виникла необхідність пошуку "одиниць" зовсім іншої природи, і
було встановлено, що такою є нужда, як суперечлива вихідна єдність біологічного і соціального, яка
зумовлює існування особистості. Принципи побудови методу відображають природу існування
об'єкта вивчення: соціального, неможливість отримати остаточні (кінцеві) емпіричні пошуки щодо
внутрішнього світу людини (рефлексивний релятивізм). Технологія методу (принцип єдності
генетичної і експериментальної ліній розвитку) передбачає проведення дослідження в максимально
природних умовах існування особистості і створення актуального простору реалізації самою
особистістю численних можливостей моделювання власного розвитку і існування.
Набуття якісно нового досвіду вимагає нового методу дослідження, адекватного і об'єкту, і
вихідним положенням. Це не може бути аналітичний метод, оскільки нужда як вихідна суперечлива
єдність біологічного і соціального не розкладає, а створює, інтегрує цілісну особистість у процесі її
онтогенезу. Отже, це має бути метод, який би моделював генезу особистості. Ми назвемо його генетико-моделювальним, оскільки ця назва максимально відповідає його сутності. (Необхідно
зауважити, що в теорії розвивального навчання генетико-моделювальний метод називається
генетико-моделювальним експериментом і ототожнюється з формувань-ним навчальним
експериментом. Нам здається, що це ототожнення є непорозумінням, оскільки відображає думку,
ніби то Л.С.Виготський вживав терміни "експериментально-генетичний метод" і "генетикомоделювальний" як синоніми, що, на наш погляд, дуже сумнівно).
Особистість є складною системою, що саморозвивається, тобто - сама моделює і реалізує
власну генезу. Для того щоб науково дослідити цей процес а отже, й дослідити саму особистість, ми
маємо створити такі способи і форми вивчення, які б не переривали й не зупиняли його штучно, а викликали, співіснували 6 із ним. В ідеалі - це є співіснування за принципом сполучальності (Із усної
розмови з Г.С.Костюком): ми повинні дати змогу особистості (об'єкту вивчення) вільно функціонувати
і розвиватися за власними законами, але водночас надавати їй керовано такі можливості (природні
і соціальні), які підлягають емпіричній фіксації і верифікації.
Генетико-моделювальний метод, як уже сказано, не є, власне, аналізом. Разом з тим, він, як і
будь-який науковий метод, обов'язково має аналітичну складову. Не на підставі тільки даних
чуттєвого досвіду, і не на підставі тільки емпіричного мислення, а в результаті поєднання цих двох
складових з третьою - "точною фантазією" (або - креативністю), ми повинні виокремити в цілісній
особистості такі змістовні одиниці, які були б самостійними і самодостатніми, несли в собі всю
цілісність і забезпечували в своїй сукупності її (цілісності) саморозвиток і функціонування. Останнє головне і суттєве: "одиниця" системи, що само розвивається і саморегулюється, принципово
відрізняється від тих "одиниць", що встановлювались в експериментально-генетичному методі.
Образно і, разом з тим, абсолютно точно кажучи - вона має бути живою. Дотримання цього і буде
означати відхід від редукції.
При цьому не слід забувати, що й сама особистість є дійсною "одиницею" існування і розвитку
людської психіки. І в цій своїй іпостасі вона - далі не розкладається. Психіка людини - особистісна, і
цей вираз означає, що будь-яке дослідження будь-якого часткового процесу чи явища буде
адекватним пише тоді, коли це останнє розглядатиметься як змістовне відгалуження особистості, і
лише тоді воно стане зрозумілим (зазначимо, що це не враховується в психології далі, ніж
декларація).
Як встановити в аналізі змістовні "одиниці" особистості? Звернемось знову до "точної фантазії":
генеза, існування, оформлення, саморозвиток особистості забезпечуються особливою й унікальною
біосоціальною силою - нуждою. Нужда як суперечлива, рухлива і енергетична єдність біологічного і
соціального, як втілення і можливість подальшого нескінченного втілення людського у людське, як
те, що моделює і реалізує рух особистості, і є вихідною всезагальною одиницею - носієм особистісної
природи психіки людини. В своєму "розгортанні" нужда "зустрічається" із соціальними і біологічними
факторами оточення людини і задає змістовні точки - одиниці тезаурусу особистості. Вони, ці
одиниці, є і вузликами структури, і водночас - лініями розвитку особистості.
Всезагальний плин людської нужди "зустрічається" з факторами оточення (біологічними, чи
соціальними). Виникають відгалуження нужди - потреби, які, реалізуючись, утворюють певні
специфічні міжфункціональні системи, що спеціалізуються, залишаючись при цьому частинами і
носіями цілісності (аналогія з тканинами і органами людського організму). Так виникає диференціація
інтегрованої єдності особистості.
Таким чином, аналітична складова генетично-моделювального методу спрямована на
виокремлення змістовних рухливих одиниць генези і самомоделюеання.

9

І хоча це принципово відрізняється від встановлення одиниць в межах експериментальногенетичних, ми залишаємо без змін назву першого принципу нашого методу - 1-й принцип аналізу за
одиницями (вивчення на основі логіко-психологічного аналізу суперечливої одиниці - нужди, яка
тримає в собі в абстракції в нерозвиненій формі примат цілого: біологічного і соціального.
Згідно нашої методологічної парадигми, застосування генетико-моделювального методу
дозволить, нарешті, "повернути людину в психологію", оскільки метод дає можливість
проаналізувати і водночас інтегрувати те вихідне системоство-рювальне начало особистості, яким
виступає нужда як унікальна єдність біологічного і соціального і їх активант. Розробка методу, таким
чином, є першочерговою і найбільш актуальною проблемою. На даному етапі нами розроблені
основні принципи його побудови і застосування (перший з них - "аналіз за одиницями" - тут
викладено).
Інший важливий принцип генетико-моделювального методу дослідження особистості відображає
її від початкову природу. Це принцип єдності біологічного і соціального. Статус принципу наукового
методу не дозволяє лише декларувати дану єдність, оскільки в цьому випадку він перестане бути
принципом. Необхідно чітко усвідомити, що саме мається на увазі, що розуміється під єдністю?
Свого часу В.Штерн, дуже уважно розглядаючи проблему взаємодії біологічного і соціального в
особистості, сформулював "принцип конвергенції". Його сутність полягає в тому, що ні про яку
функцію особистості, ні про яку ЇЇ властивість не можна сказати, виникає вона ззовні чи зсередини.
Треба розібратися, що в ній виникає ззовні, а що - зсередини, оскільки І одне, і друге бере участь але неоднакову - в її здійсненні. Питання, однак, набагато складніше. Ми вважаємо, що складну
суперечливу взаємодію біологічного і соціального є сенс розглядати у двох площинах - як фактори,
що діють на особистість, і як фактори, що утворюють особистість і забезпечують її існування і
розвиток "зсередини". Перша площина аналізу являє собою взаємодію "особистість - навколишній
світ". У ній дійсно можна деякою мірою виокремлювати власне біологічні (природні) і соціальні
фактори.
Хоча останні, насправді, ніколи не є чисто соціальними, адже всі вони являють продукт людини
(людства), в якому певним чином втілено не лише соціальне, але й біологічне тієї цілісної,
біосоціальної істоти, що їх створювала. Якщо ж розглядати біологічне і соціальне як внутрішнє,
особистісне, слід визнати, що ми ніколи не маємо в цьому випадку їхньої окремості. Ми відступаємо
від традиційного розгляду біологічного як спадкового і тілесного: "усередині" особистості біологічні і
соціальні фактори не існують як окремі, кожен з них являє собою інобуття іншого. Будь-яка думка,
образ, ідея, потреба неможлива поза біологічними структурами і функціями організму. Так само
вірним є і зворотне - кожна тілесна структура, кожна біологічна функція людини - це є прояв
людського єства, тобто це є те, що одвічно несе в собі як біологічне, так і соціальне втілення, і
психосоматичні явища, які інтенсивно досліджуються сучасною наукою, є найкращим
підтвердженням цього.А
Принцип єдності біологічного і соціального відкриває дійсну сутнісну природу витоків активності
особистості. Коли психологія твердить, що такими витоками є потреби, вона помиляється. Адже є
дуже просте й доречне питання: а звідки виникають потреби? Крім того, дією потреб не можна
пояснити саморух, саморозвиток тієї складної відкритої системи, якою є особистість. Так і виникає
уявлення про дух, як першоджерело активності, яке не може бути досліджено у межах сучасної
науки. Знову найцікавіше й найголовніше зникає для психології (між іншим, термін "душа" в
Стародавній Греції і означав джерело активності).
Ми стверджуємо, що таке вихідне першоджерело активності особистості насправді існує, і воно
цілком підлягає науковому дослідженню. І це є нужда. В.В.Давидов зазначав: "Нужда є глибинною
основою потреби... Проблема полягає в тому, як ця нужда у людини перетворюється на відповідну
потребу". Далі зазначається, що цього ще ніхто в психології не вивчав, і це правда. В.В.Давидов
розглядає нужду в контексті діяльності (а не особистості), як ЇЇ важливу складову, і зовсім не
намагається аналізувати її психологічний зміст, зазначаючи, що це "дуже складна майбутня
розмова...".
Ми виходимо з того, що нужда є вихідним енергетичним началом особистості, біосоціальним за
своєю природою. Онтогенез особистості починається значно раніше, ніж вона народжується
фізично. Його початок - опредметнення - втілення нужд двох осіб, що люблять одна одну. Виникає
нова форма існування нужди, яка (нужда) просто не може існувати без матеріального носія
(принаймні, сучасна наука не знає іншого способу існування біосоціальної нужди, окрім існування її
у якості соціобіологічного енергетичного підґрунтя особистості людини).
Дотримання принципу єдності біологічного й соціального в межах генетико-моделювального
методу означає вивчення онтогенезу від його дійсного початку, дослідження механізмів виникнення
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потреб із нужди. В цілому, це означає розгляд у будь-якому конкретно-психологічному дослідженні
існування особистості як становлення здатної до саморозвитку вихідної біосоціальної єдності.
Наступним важливим принципом побудови генетико-моделювального методу є 3-й принцип
креативности "Зустрічі" нужди з численними і різноманітними об'єктами і явищами не просто
породжують потреби, вони зумовлюють ціле покладання і розвиток власних і унікальних засобів
досягнення цілей. Це є, фактично, творчість. Свого часу А.Адлер постулював наявність в особистості
особливої інстанції - "креативного Я", яка забезпечує існування людини за власними цілями і
бажаннями, формування своїх життєвих шляхів і стилів.
Саме в цьому сенсі ми вживаємо термін "креативність". Отже, мова йде про творчу унікальність
особистості, яка пронизує весь ЇЇ життєвий шлях. Уже сам початок нової людини є нічим іншим, як
результатом творчого акту упредметнення своєї нужди двома люблячими істотами. Вже сама по собі
дана особистість є результатом і продуктом творчості. І нужда, втілена у ній, має величезний
креативний потенціал, який виявляється в унікальності, гетерогенності, самоусвідомленні,
самодостатності в цілому. Дійсна таємничість і загадкова унікальність людської свідомості полягає в
її здатності до моделювання і самомоделюванмя Саме це призводить, зокрема, до абсолютно
своєрідного співвіднесення у свідомості минулого, сучасного і майбутнього. Свідомість
самомоделюється, привласнюючи здібність, і моделює подальше існування людини.
Креативність є глибинною, первісною і абсолютно природною ознакою особистості - це є вища
форма активності. Активність, яка створює і залишає слід, втілюється. З іншого боку, креативність
означає прагнення виразити свій внутрішній світ. Коли О.Ф.Лосєв називає вираження однією з
атрибутивних ознак особистості, він чітко визначає, що це вираження насправді є, в той же час, і
актом створення цього світу.
Дотриматися принципу креативності в аналізі (і в дослідженні) особистості, означає "взяти" її
існування в цілому, в її унікальній спрямованій єдності, в котрій вона пише існує, і це означає реально
врахувати багатозначність, неочікуваність і непередбачуваність особистості. З іншого боку, це
означає віддати собі звіт у тому, що не все однозначно і прогнозоване. Усе, що ми намагаємося
отримати в сучасних експериментах, є, насправді, навіть не конкретним випадком, а справжнім
артефактом. І в цьому - головний недолік досліджень в галузі психології особистості. Останнє ми
вважаємо дуже важливим, перш за все, методично, І тому формулюємо наступний 4-й принцип рефлексивного релятивізму, який фіксує принципову неможливість встановлювати точні виміри і
фіксувати остаточно вищі унікально-творчі вияви особистості.
Адже самодетермінація через власну нужду відкриває людині принципово ненасичувану і
необмежувану можливість різноманітності буквально всіх проявів і властивостей. Наявність
рефлексії як одного з найбільш цікавих і загадкових наслідків зустрічі нужди з життям людини робить
це життя безмежно своєрідним, відкриває людині дійсну нескінченність ресурсів самозміни в кожний
момент часу.
Водночас, принципи креативності і релятивізму відкривають дійсний зміст явища суб'єктності:
нужда в онтогенезі ніби розгалужується. Частина її існує і функціонує так, як це було в ранньому
дитинстві, як було на початку: поза волею даної людини забезпечується її життєздатність і плин
життя в цілому. Інша "гілка" нужди спрямовується виключно на зустрічі з соціальним світом. Саме ці
зустрічі породжують вищі психічні функції, цілепокпадання, пристрасність внутрішнього світу,
креативність. Так народжується суб'єкт.
Останній 5-й принцип генетико-моделювального методу дослідження особистості - єдність
експериментальної і генетичної ліній розвитку. На наш погляд, це дуже суттєвий момент
характеристики не пише нашого методу, а й загального стану речей у культурно-історичній теорії.
Ще у роботі, яка, власне, й присвячувалась розробці основних положень і методів дослідження,
Л.С.Виготський геніально передбачав труднощі, пов'язані з тим, що вивчення психології вищої
функції в її формуванні призводить до фундаментального (і сакраментального, між іншим) питання:
чи так формується дана функція поза експериментально-генетичним методом, у "природних", так би
мовити, умовах. Іншими словами: самі формуємо, і те, що формуємо - те й вивчаємо. А як насправді,
без нашого втручання? Гостроту цього питання, на жаль, не помітили його послідовники і учні. І
даремно: психологія стала "формувальною", формувальний експеримент І зараз є необхідним
атрибутом дисертацій. Але ж, пам'ятаємо, наука повинна вивчати об'єкт за його логікою, а не власну
логіку дослідника в об'єкті, що ним же й створюється. Питання залишилось поза увагою, а наскільки
ж воно загостриться, коли "в психологію повернеться людина"? Адже головним стане питання, на
яке зараз просто ніхто не звертає увагу: коли у дитини штучно формується (і вивчається), скажімо,
опосередковане запам'ятовування способом "врощування-привласнення", сама дитина при цьому
існує і розвивається як цілісність. Ми вивчаємо дискретний момент - як воно врощується, як
привласнюється. А що відбувається при цьому з дитиною, з ЇЇ іншими функціями і явищами? Постає
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кардинальне питання: а як це відбувається в інших дітей, у тих, у кого ніхто нічого не формує
спеціально?
Ця цілісна особистість виходить на перший план у генетико-моделювальному дослідженні. І ми
легко схиляємось до феноменологічного напряму, коли даємо собі звіт, що тут (див. принцип
креативності) нічого "змоделювати" не можна, не порушивши філігранно тонкий процес
самомодепювання і саморозвитку. Отже, залишається тільки опис? Ні, ми впевнені, що поєднання
цієї "природно"- генетичної лінії розвитку з експериментальною можливе, але не шляхом
формування-привласнення здібностей, а шляхом створення в експерименті особливих умов
розгортання і "уповільнення" становлення цілісних одиниць аналізу. Це має відбуватися на тлі
різноманітних (але фіксованих) можливостей для самомодепювання.
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У пропонованому матеріалі зроблено спробу коротко окреслити головні етапи діяльності
лабораторії психології навчання імені І.О.Синиці Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН
України, прослідкувати становлення наукових ідей, дати загальні уявлення про основні напрямки
експериментального вивчення проблем учіння та розвитку, виокремити системні моменти, що
вплинули на науковий шлях лабораторії.
В далекому 1945 році Г.С.Костюк в проекті створення науково-дослідного Інституту психології,
окреслюючи структуру майбутнього Інституту, в числі підрозділів назвав лабораторію психології
навчання. Це було зумовлено не лише адміністративно-організаційними обставинами ( саме в
системі Наркомосвіти (згодом – Міносвіти) УРСР створювався інститут психології), не лише
відповідало запитам суспільної практики, але й відображувало внутрішньо наукову логіку й здобутки
традиційного для української психологічної науки напрямку – педагогічної психології, зокрема
психології навчання.
Для української психології організація інституту була бажаною, необхідною
й виплеканою подією, підготовленою роками попередньої праці. Зокрема, Г.С. Костюк, на той час
вже знаний авторитетний,
фахівець,
мав в своєму доробку
„особисто розроблену
програму”(Г.О.Балл,1999) науково-дослідної діяльності Інституту, опрацьовану систему основних
методологічних положень авторської концепції психічного розвитку. В 1951 році до невеликої на той
час спільноти співробітників Інституту долучається Іван Омелянович Синиця ( З 1955 року Іван
Омелянович завідував відділом педагогічної психології, а з 1960 року — лабораторією психології
навчання).
Тематика науково-дослідної роботи від початку орієнтувалась переважно на запити практики,
яка потребувала ґрунтовного вивчення проблем психології навчання, орієнтувала на інтенсивний
пошук способів організації навчального процесу здатних поєднати засвоєння знань з розумовим
розвитком дитини, підтримкою творчої активності, формуванням вмінь вчитись і застосовувати
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знання на практиці. Поза тим, в розробці стратегічних завдань роботи Інституту надання
систематичної допомоги освітянам-практикам завжди розглядалось як заключний етап
впровадження попередньої, відповідальної, кропіткої і вдумливої науково-дослідної роботи. Відтак,
особливо пильна дослідницька увага приділялась теоретичним питанням, Г.С.Костюк, науковий
керівник Інституту, вбачав в цьому основу, необхідну для продуктивного наукового пошуку.
Методологія, як консолідуюча сила, забезпечувала збереження ідентичності психології на тлі
регламентованого інтенсивного вивчення практичних специфічних проблем освіти, а також на тлі
руйнівних ідеологічних впливів, які обмежували, забороняли, руйнували внутрішню логіку розвитку
психологічної науки. Слід зазначити, що кінець 40-х – початок 50-х років минулого століття - це
непрості часи для розвитку теоретичної складової педагогічної психології. Так, зокрема, важливий і
драматичний, в цілому негативний, вплив на розвиток як української, так і усієї психологічної науки
країни, мала спільна сесія АМН СРСР та АН СРСР, присвячена фізіологічному ученню І.П.Павлова
(так звана “павлівська сесія”). Як наслідок ідеологічного втручання в найсуттєвіші складові
психологічної науки, поняття „психічне” почало зводитись до фізіологічного. Необхідно було
відстояти положення, що психіка не є умовою життя людини, психіка це і є життя. Співробітникам
Інституту вдалось зберегти ідентичність психології на тлі серйозних ідеологічних утисків, спроб
фізіологічної редукції. Вихід був знайдений шляхом пильної уваги до вивчення закономірностей
функціонування матеріального субстрату психіки. Необхідно було відстояти учіння як особливу
психічну реальність, тому дослідницькі зусилля
спрямовувались на виокремлення зв’язків
психічних феноменів з продуктивною пізнавальною діяльністю та з усією життєдіяльністю людини,
із становленням особистості. Емпіричні дослідження того періоду
були спрямовані на
обґрунтування онтологічного підходу у вивченні психічного розвитку дитини, пошук нових способів
вивчення закономірностей навчання, поєднання суб’єктивних та об’єктивних підходів та способів
інтерпретації отриманих фактів. Результати досліджень та широкий діапазон професійного
психологічного мислення школи Г.С.Костюка, розуміння живого експериментального процесу в
системі способів пізнання психологічної реальності, дозволив окреслити предмет психології
навчання: вивчення психічних закономірностей розвитку людини в освітньому просторі протягом
всього життєвого шляху, на основі розгорненої характеристики навчально-виховного процесу і
психічного розвитку особистості[5,7].
В числі методологічних уявлень особлива увага приділялась питанням методу дослідження,
засади якого були сформульовані Г.С.Костюком з грунтовним аналізом значення
експериментального методу, як певної логіки розмірковування дослідника, як способу умовиводів, як
системи нормативів для перевірки психологічних гіпотез і як предметної діяльності дослідника. [8,3].
Враховуючи предмет дослідження (розвиток психіки в процесі навчання) велика увага приділялась
способам збору емпіричних даних, з логічним висновком про експеримент, як необхідну складову
психологічного дослідження проблем психології навчання.
Варто нагадати, що зазначені раніше ( в контексті становлення теоретичних уявлень) історичні
обставини мали своє відображення і в становленні емпіричної складової психологічної науки.
Домінування науково-природничої парадигми, як єдино можливої в розумінні обєкта дослідження
нівелювало феноменологію активності. Відтак, підкреслимо, в українській психології навчання,
педагогічній психології основною парадигмою залишалась ідея активності субєкта. (Г.С.Костюк) [3].
Саме вона була провідною в дослідженнях психіки дитини, в тлумаченні психічного розвитку.
Тематично експериментальна робота концентрувалась навколо запитів практики щодо вивчення
проблем психології навчання. Роботи велись за двома напрямками:- загальні психологічні основи
засвоєння знань; - психологічні основи навчання окремим предметам. Дослідження охоплювали усі
вікові періоди, розроблялись нові інструментальні засоби та методичні прийоми. Значні зусилля
були спрямовані на проблеми розумового розвитку, продуктивного мислення в процесі навчання,
вивчення прийомів розумової діяльності та шляхів їх формування. Предметом теоретичного аналізу
та систематичної експериментальної роботи була мотивація учбової діяльності та шляхи
формування пізнавальних інтересів, вікова динаміка індивідуальних відмінностей, особливостей
розвитку різних психічних процесів.
Важливе місце займало вивчення
особливостей
програмованого навчання, виявлення психологічних закономірностей засвоєння знань при вивченні
інформатики (Г.О.Балл, Ю.І.Машбиць) [2].
Особливі здобутки було отримано в розробці загально психологічних проблем мовлення та
закономірностей його розвитку в процесі навчання (О.О.Андрієвська, Л.К.Балацька, Т.В.Косма,
Л.М.Проколієнко, О.М.Раєвський, Р.Ю.Таращанська, П.Р.Чамата.) [4]. Слід підкреслити особливий внесок
у вивчення даного питання Б.Ф.Баєва та І.О.Синиці. [14,15]. Поряд із прикладним характером, ці
дослідження, об’єднані інтересом до базового явища – „психічних структур, що стоять за словом”,
мали суттєве значення для розуміння закономірностей психічного життя, дозволили поставити
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питання правомірності внесення в проблемне поле психологічної науки нових психологічних
конструктів.
Отже, закладались основи розуміння експерименту, як одного із методів дослідження психіки
дитини саме в навчальному процесі. Визнаючи, що експеримент в психології може проводитись як
з науковою так і з дослідницькою метою, в школі Г.С.Костюка розуміли, що ефективне використання
психологічних знань в освітньому просторі можливе лише у формі спеціально організованого
експериментального навчання, на відміну від окремих дослідницьких проектів незалежних від
завдань навчання[9].
Значні доробки попередніх років дозволили колективу лабораторії вийти на новий рівень
експериментального вивчення педагогічних проблем. З кінця 1970-х років, відколи лабораторія
працює під керівництвом С.Д.Максименко, дослідницька робота починає концентруватись в річищі
авторитетного у вітчизняній психології напрямку експериментального вивчення проблем
формування учіннієвої діяльності. Була налагоджена тісна співпраця з харківською психологічною
школою, де науково-дослідна робота, організація експериментального навчання здійснювалась під
керівництвом В.В.Репкіна[13]. Важливою запорукою продуктивної діяльності лабораторії в ті роки
було утримання балансу між суто прикладними і теоретичними розробками, збереження загально
психологічної, методологічної проблематики, в межах якої основними орієнтирами виступали
наступні положення: психологічне вивчення учіннієвої діяльності має ґрунтуватись на врахуванні
внутрішніх взаємозв’язків, переходів, особливостей і характеру різних видів діяльності (ігрової,
учіннієвої, комунікативної тощо); діяльність розглядається як форма активності суб’єкта; особливої
ваги набуває співвідношення значення предмету діяльності і особистісного смислу цього предмету;
ідея впливу на розвиток через формувальний вплив на діяльність передбачає, психологічне
вивчення структури і будови діяльності, механізмів перетворення зовнішньої діяльності у
внутрішню; саме в діяльності формуються психологічні новоутворення особистості.
Означені методологічні положення вимагали адекватного інструменту дослідження, здатного
бути втіленням і методологічним рефлексивним вираженням теоретичної позиції. Відтак, зусилля
лабораторії були скеровані на розробку положень експериментально-генетичного методу,
заснованого на формувальному експерименті, який створював можливість активної участі
експериментатора в процесі виникнення психічних новоутворень, шляхом цілеспрямованого
формування цих новоутворень, надавав можливості активного моделювання, прослідковування й
відтворення в особливих умовах форм прояву психічних феноменів. Вивчення включало визначення
вікових можливостей організації учіннієвої діяльності, рівнів її сформованості. Була розроблена
спеціальна методична процедура, що передбачала розробку змісту навчального предмету і
розробку форм організації роботи учнів та вчителя по розкриттю цього змісту. Принципи
експериментально-генетичного методу були покладені в основу численних досліджень, що
проводились в 1970 -1990-их роках зусиллями співробітників та аспірантів в школах багатьох міст
України. Зокрема, здійснена розробка експериментального учбового змісту з предметів: математики
(Пасічник І.Д., Гришин В.В.), української мови, (Олійник В.Ф., Сосідко В.В.), хімії (Дацюк М.А.), музики
(Василькевич Х.М.), біології (Бойправ М.Д.,Бабій М.Ф.), трудового навчання (Бех І.Д.),
природознавства (Баранова Т.Б., Кудояр Л.М.), іноземної мови (Лушин П.В., Лобай Є.В., Бурляєв
О.Ф., Шевченко Н.Ф.), фізичного виховання (Живоглядов Ю.О.) [12].. Вагомі результати отримано в
дослідженні проблем становлення психологічної структури
учіннієвої діяльності (Гірник
А.М.,Рождественський Ю.Т., Маргуліс Є.Д., Шатирко Л.О., Швалб Ю.М., Щерба В.І.) [12,16]., у
вивченні закономірностей розвитку особистісних властивостей та якостей в умовах спеціальної
організації навчання (Недашківській В.П., Тимофєєва Н.М., Пророк Н.В., Шевченко Н.О.,Куценко Г,В.,
Мар’яненко Л.В.) [16,18].. Потенціал деяких досліджень тих років недостатньо реалізований, їм
бракувало технічних можливостей й вони заслуговують сучасного відтворення (дослідження
А.М.Гірника, Є.Д.Маргуліса).
Результати багаторічних досліджень колективу лабораторії, системне опрацювання теорії та
практики психолого-педагогічного експерименту, елементів технології психологічного дослідження,
його форм, способів практичного втілення були логічно завершені, концептуально опрацьовані в
матеріалах докторської дисертації С.Д.Максименка „Експериментальний метод у радянській віковій
та педагогічній психології”, захищеній в 1990 р. Також вийшло друком навчальне видання „Теорія і
практика психолого-педагогічного дослідження”(Максименко С.Д., 1990), метою якого було
окреслення основних теоретичних підходів та конкретних психолого-педагогічних методів ведення
наукового дослідження проблем психології навчання, ознайомлення психологічної спільноти з
результатами роботи лабораторії. В підготовці цього видання, викладі широкого кола змістовних
практичних питань взяли участь співробітники лабораторії Шатирко Л.О.,Кондратюк А.І., Батищева
Л.В., Куценко Г.В., Рождественський Ю.Т., Бех І.Д., Швалб Ю.М., Ніколенко Д.Ф., Ніколенко Д.О. [12].
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Дослідження в річищі розвиваючого навчання,
формування учіннієвої діяльності дали
можливість отримати унікальні наукові результати, які зробили суттєвий внесок в психологію
навчання, істотно розширили загально психологічні уявлення. Поряд з тим, отримані результати
дали можливість зробити висновки про обмеженість та вичерпаність цього напрямку. Найбільшою
мірою проблемність концептів „розвиваючого навчання”, „формування учіннієвої діяльності”
проявилась в недостатній спрямованості на роботу з унікальною цілісністю, що саморозвивається, з
особистістю, в розвитку якої найважливіше місце займає мотивація, спонукальний момент її
власного дієвого активного ставлення до дійсності.
Відтак, науковий пошук лабораторії останніх десятиліть довизначився у напрямку якісно
відмінної
психологічної парадигми, зорієнтованої на
вихід за межі розуміння психіки як
відображення об’єктивної реальності в напрямку розуміння психіки як самодостатньої системи
розгортання буття людини в часі та просторі через смисловий системний світ особистості. Тематичні
напрямки роботи лабораторії спрямовувались на дослідження психолого-педагогічних умов
розвитку особистісної активності, самодетермінації та діяльнісної самореалізації особистості в
освітньому просторі. [16,17,18]. Зазначена проблематика об’єднана загальною ідеєю, що реалізація
людиною власних буттєвих цінностей та смислу свого існування в освітньому просторі, відповідно до
внутрішнього світу особистості, її глибинних інтересів, ціннісних орієнтацій та установок здійснюється
через власні зусилля, співдіяльність і співтворчість з іншими людьми, соціумом і світом, через
успішне опанування рольових функцій в різних формах діяльності, що конструюють освітній простір.
Відповідно цій парадигмі мета освітньої моделі, побудованої на основі розуміння психологічних
механізмів перетворення світу культури в світ особистості, полягає в організації особистісно
значущого навчання, спрямованого на набування смислів як елементів особистісного досвіду.
Головним результатом будь-якого етапу, елементу, форми освіти має бути зміна системи життєвих
цінностей особистості, її соціальної позиції, перебудова провідних мотивів суб’єкта освітнього
процесу, кардинальні зміни особистості в цілому. Означені теоретичні концепти реалізуються через
розробку адекватної дослідницько-експериментальної програми; дослідження обєднані за
наступними лініями аналізу цілісної системи діяльнісної самореалізації: вивчення умов, чинників,
тенденцій самореалізації, визначення форм прояву, видів, структурних характеристик.
В
дослідженнях останніх десятиліть ідея презумпції особистісної активності поєднувалась із
діяльнісним підходом, оскільки визнано його продуктивність в аналізі феномену самореалізації,
конструюванні системи одиниць, що відображують мотиваційні, емоційні, регулятивні, когнітивні,
смислові, динамічні, результативні характеристики самореалізації в її цілісності.
На завершення, слід зазначити, що лабораторія зберігає традиції науково-організаційної роботи
в галузі педагогічної психологій й продовжує докладати зусилля, спрямовані на підтримку в Україні
широкого фронту досліджень проблем психології навчання, що відображують сучасний стан
психологічної науки. В контексті реалізації науково-організаційних завдань колектив лабораторії
вітає зародження нових наукових підходів, практичних освітянських проектів із передовими
поглядами. Вітаємо нинішнє покоління нових дослідників, радіємо відкриттю нових лабораторій,
кафедр, закладів підготовки фахівців з психології. Бажаємо, аби вони новим свіжім поглядом
подивились на вічне й незбагненне проблемне поле психології навчання, де їх, безумовно, чекають
нові творчі знахідки.
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ВПЛИВ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ НА РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОЇ
СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
INFLUENCE OF FAMILY VALUES ON PERSON’S CIVIL ORIENTATION
DEVELOPMENT
Пенькова О.І.
Провідний науковий співробітник Інституту
психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Penkova O.I.
Senior Researcher Kostyuk Institute of Psychology,
of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine
Постановка проблеми. Виховання громадянина – одна з найважливіших проблем сім’ї і школи.
Але воно не може відбутися без досягнення високого рівня соціальної і духовної культури самої
особистості, тобто культури її суспільних відносин – до природи, суспільства, до інших людей і до
самої себе як суспільної істоти. Костюк Г.С. зазначав: «Розвиток індивіда – це зміни, яких зазнає
істота, що розвивається. Однак не всякі зміни є розвитком. Останній являє собою низку внутрішньо
пов’язаних, послідовних і прогресивних змін, які характеризують рух людської істоти від нижчих до
вищих рівнів її життєдіяльності» [4, 235].
Ціннісні орієнтації громадянина є безпосереднім продуктом його світогляду. Найбільш суттєвою,
специфічною ознакою даного поняття слід вважати ознаки вибірковості щодо тих сфер людської
діяльності, в яких концентруються основні життєві інтереси особистості, її мрії, внутрішні домагання,
прагнення тощо. Особистість – відносно самостійна частина суспільства, яка має власні цінності.
Вони виявляються передусім у тому, як людина діє в соціальній спільноті, наскільки стійкі її конативні
характеристики та особливості взаємин з оточуючими. У відносинах з суспільством, іншими людьми,
а також у ставленні до самої себе особистість становить собою діяльну соціальну структуру, в якій
багатогранно відбиті характеристики соціальної системи. Вияв соціальної суті особистості
відбувається у досить суперечливих формах. Будь-яке суспільство моделює і формує громадянина
за своїм образом і подобою. Але цей процес не механічний. Індивідуальність людини в її
специфічному соціально-психологічному змісті завжди означена в суспільно-конкретному контексті і
залежить від рівня розвитку суспільства. Слід підкреслити, що громадянські цінності, засвоєні
особистістю на рівні знання, ще далеко не завжди виражають її власні моральні позиції: орієнтуючи
індивіда у сфері суспільно значущих цінностей, вони можуть і не стати спонукальною силою до дії,
до здійснення вчинків, які б відповідали змісту засвоєних знань. Знання, як необхідний щабель для
вироблення моральної позиції особистості, відіграють важливу роль в єдиній системі компонентів
моральної свідомості. Моральна свідомість особистості, як відомо, не зводиться лише до моральних
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знань: вона являє собою органічну єдність знань і переконань, моральних потреб та мотивів,
раціонального і емоційного. У морально розвиненої особистості почуття перебувають в органічному
взаємозв’язку з її раціональним життям, являючи собою сплав розумного і емоційного, який
відображає міцність переконань особистості, бо саме в єдності почуттів та розуму і виявляється
закономірність становлення найбільш глибокої переконаності особистості, надійності її моральних
принципів.
Свідоме ставлення людини, на основі ціннісних орієнтацій, до моральних норм дозволяє їй
контролювати
свої почуття, емоційні переживання, що сприяє свідомому ставленню до
навколишнього середовища. У своїй суті особистість відображає ієрархію суспільних цінностей у
специфічній формі: через особливості індивідуальної свідомості, багато в чому
не тотожної
суспільній, через особистісну ієрархію цієї системи, яка, однак, базується на основі і під впливом
того, що цінує суспільство.
У своєму виборі – виборі ціннісних орієнтацій, вчинків, поведінки, характеру взаємин з іншими
людьми – людина як особистість – індивідуальна. Обравши відповідну лінію поведінки, індивід
щоразу, з кожною новою ситуацією, знову і знову повинен обирати власні вчинки, хоча і на основі
вже обраної загальної лінії. Він повинен співвідносити свій вибір з конкретною ситуацією, з вчинками
інших людей, співвідносити свій моральний склад з суспільними вимогами до нього, з суспільними
інтересами, з різними обставинами. Здійснюючи моральний вибір, індивід усвідомлює себе як
відносно самостійну частину суспільної системи, як особистість, що відповідальна перед
суспільством і перед собою за виконання громадянських обов’язків.
Ціннісна система сім’ї – складне ідеальне утворення, яке організоване у відповідну ієрархічну
структуру за ступенем важливості, актуальності, необхідності у даний період функціонування
родини. Подібна ієрархічна структура не є чимось випадковим. Вона насамперед базується на уже
сформованих потребах членів сім’ї, їх бажаннях, прагненнях. З системи цінностей випливає і
мотивація діяльності, яка є свідомим обґрунтуванням необхідності здійснення тих чи інших дій.
Ціннісні орієнтації відіграють провідну роль у процесі прийняття переважної більшості рішень.
Особливе, вирішальне значення у розвитку громадянської спрямованості особистості, – зазначав
М.Й Боришевський, –
належить змісту сімейно-родинних цінностей. Якщо такі цінності
відзначаються високим громадянським змістом, вони здатні забезпечувати належний розвиток
громадянської спрямованості дитини. Якщо для батьків такі цінності як обов’язок перед суспільством,
нацією, національні ідеали, моральні чесноти, патріотизм є священними, якщо вони дійсно
визначають щоденну поведінку батьків, то й діти у таких сім’ях поступово навчаються долати
розбіжність між визнанням їх важливості, необхідності та фактичним дотриманням. У сім’ях, де
дотримання таких цінностей є законом життя батьків, діти також стають непідвладними навіть
численних негативних прикдадів з навколишнього соціального середовища [2, 16].
Відомо, що ціннісні орієнтації як внутрішня основа ставлення індивіда до різноманітних
матеріальних, моральних і духовних цінностей дають можливість розкрити механізми його поведінки,
пояснити і зпрогнозувати її. Адже ціннісні орієнтації є глибинним проявом нормативного змісту
свідомості і самосвідомості особистості і посідають одне з чільних місць в її структурі як компонент
спрямованості. Зміст і структура ціннісних орієнтацій визначають характер взаємин людей.
Ефективність взаємодії батьків і дітей залежить насамперед від узгодженості ціннісних орієнтацій
подружжя, особливо у виконанні виховної функції (Алексеєва М.І. [1], Пенькова О.І. [5], Сердюк Л.З.
[6], [7]).
Мета дослідження: проаналізувати взаємозв’язок між громадянською спрямованістю
особистості та сімейними ціннісними орієнтаціями, розкрити психологічні чинники, що зумовлюють
даний розвиток.
Для реалізації поставлених завдань використовувались такі методи: теоретичний аналіз і
узагальнення наукових даних з проблеми дослідження; спостереження, бесіди з учнями та їх
батьками, тести, анкети, шкільні твори тощо.
У дослідженні громадянської спрямованості сімейно-родинних ціннісних орієнтацій
застосовувалась анкета, у якій старшокласники та їх батьки рангували за степенем значущості
список із одинадцяти пунктів, що включав перелік цінностей різних сфер індивідуального і
суспільного життя людини.
Обговорення результатів дослідження. Отримані дані свідчать про те, що старшокласники,
так само, як і їх батьки, диференційовано підходять до аналізу цінностей, що означають
громадянську спрямованість. Рівень оцінки залежить не лише від змісту, що визначає дану цінність,
а й від того, як досліджувані до неї ставляться. Слід констатувати відсутність принципової
розбіжності у перших шести рангових місцях, обраних як старшокласниками, так і їх батьками.
Ієрархія їх ставлень до громадянських цінностей характеризується тим, що головними цінностями
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громадянина вони вважають такі загальнолюдські якості, як: турботливе і відповідальне ставлення
до оточуючих, особливо до рідних; утвердження гуманних начал у міжлюдських стосунках;
працелюбство, екологічна вихованість. Що ж стосується таких важливих цінностей як: патріотизм,
розвинена національна самосвідомість, діяльна участь у збереженні традицій народу, усвідомлення
неоціненного значення в житті рідної мови, то вони посідають останні рангові місця, Як видно з
результатів, старшокласники володіють значним обсягом громадянських цінностей, але їм важко
проаналізувати, як саме ці поняття можуть виявитися у їх власній поведінці. Цінності, першочергові
для суспільства, втрачають таке значення для школярів та їх батьків. Сприймання нашими
досліджуваними цінностей і їх перетворення в регулятори поведінки відбувається під впливом
особистісної корекції. Утворена система індивідуальних цінностей являє собою певну модифікацію
громадянських цінностей. Даний висновок підтверджують результати кореляційного аналізу,
внаслідок якого було встановлено тісний взаємозв’язок між відповідями учнів і їх батьків (r – 0,80; p
< 0,01).
Таким чином, результати анкетування свідчать, що особлива орієнтація досліджуваних на більш
прості норми громадянськості ні в якому разі не може сприйматися як недоліки у виховній потенції
сім’ї. Це свідчить лише про те, що ідейно-моральна атмосфера останньої не є цілісною, вона буває
неоднорідною, а в деяких своїх елементах – суперечною.
Визначаючи рівень усвідомленості громадянських цінностей сім’ї, старшокласники виокремили
наступні ціннісні орієнтації.
Таблиця 1
№ п/п
Цінності
%
1
Отримати професію
8
2
Здобути освіту
5
3
Сприяти поліпшенню політичного та економічного становища
8
4
країни
3
5
Любити свою державу і дбати про її інтереси
7
6
Берегти природу
5
7
Пишатися своєю нацією
6
8
Розмовляти рідною мовою
0
9
Відстоювати права і свободи свого народу
5
1
Відзначати національні свята, вивчати українську літературу та
6
0
мистецтво
2
1
Виконувати обов’язки перед Батьківщиною
0
1
Знати історію свого народу
1
1
Поважати звичаї своєї країни
2
2
Відповідати за свої вчинки
1
1
Доброта
0
3
Людяність
1
1
0
4
8
1
5
5
2
2
2
2
У старших класах готовність до громадянського самовизначення передбачає формування у
школярів стійких, свідомих уявлень про свої обов’язки і права відносно держави, суспільства, батьків,
розуміння почуття обов’язку, відповідальності, уміння оцінити власний життєвий досвід з тим, щоб
забезпечити активне творче життя у суспільстві.
Спілкування учнів з батьками має свої закономірності. Особливо це стосується цінностей, які так
чи інакше сім’я вносить у свідомість дитини:
1.
Соціально-політичні: участь у виборах, піклування про державу, боротьба з негативними
соціальними явищами (бандитизм, наркоманія), інтерес до політичних подій – 80%.
2.
Господарчо-економічні: праця та утримання сім’ї – 65%.
3.
Освітньо-виховні: освіта дітей, зацікавленість шкільними справами, піклування про
виховання дітей – 55%.
4.
Рекреативні – піклування про здоров’я та відпочинок дітей – 20%.
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Громадянський розвиток особистості досягає найвищого рівня тоді, коли моральні принципи,
норми, правила поведінки і діяльності виступають у вчинках людини не лише як результат зовнішньої
необхідності, а як дія внутрішньої, суб’єктивно значущої моральної потреби. Чим тісніша єдність
об’єктивного і суб’єктивного чинників, тим ширші можливості розкриваються для розвитку
особистості. Однією із суттєвих передумов успішного розв’язання цих важливих завдань є створення
і застосування адекватних засобів для формування громадянських цінностей. З’ясування
педагогічного потенціалу сім’ї дозволяє окреслити в узагальненій формі наступні висновки стосовно
головних напрямків, завдань виховної діяльності школи та батьків.
Висновки. Сім’я має широкі можливості для багатогранного вияву громадянських цінностей.
Найбільш важливою обставиною для розвитку дитини є те, що спілкування у сім’ї будується на основі
родинних зв’язків, які породжують цілий спектр духовних цінностей, що призводить до більш
глибокого взаєморозуміння кожного з її членів. Формуючи у дитини відповідні емоційно-психічні
стани, сім’я тим самим закладає необхідну основу її морального розвитку, загалом визначаючи
майбутню громадянську позицію особистості.
Крім того, сім’я вводить у суспільство нових громадян, передаючи їм мову, основні форми і норми
поведінки, національні традиції і звичаї, Це – її соціалізуючи функція, яка охоплює не лише дітей, а
й батьків. Зміни, які відбуваються в ній, тісно пов’язані із соціально-економічними і культурними
перетвореннями у суспільстві і впливають на розвиток ціннісних орієнтацій. Громадянські цінності
сім’ї відображають стан її потребово-мотиваційної сфери, емоційних почуттів, принципів поведінки.
Вони роблять сприймання дійсності членами сім’ї вибірковим, диференційованим, а ставлення до
неї – суб’єктивним.
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19

травмы в межличностных отношениях. Средоточием консультативной и психотерапевтической
работы при этом выступает главная цель, вытекающая из русской философской антропологии, –
восстановление и укрепление личностного достоинства человека. Принципиальные концепты метода
отражают онтологию межличностных отношений и профессиональные действия психолога:
постановка психологического диагноза сложившейся ситуации, учет баланса жертвоприношения и
самопожертвования, преодоление виктимной позиции путем переосмысления собственного
жертвоприношения как дара и др.
Метод ЭП является эксплицитно культуросообразным, т.е. он открыто заявляет о своей
принадлежности к русской философской антропологии и культуре, тем самым отвечая индигенному
тренду развития мировой психологии [1; 2; 3; 5; 7; 8;10; 13]. Дело в том, что принадлежность к
определенной цивилизации и присущей ей культуре формирует у того или иного этноса ряд
специфических черт, проявляющихся в особенностях ментальности, которые, собственно, и
определяют целесообразность и эффективность использования того или иного подхода в работе с
данной категорией пациентов/клиентов. При этом имеется в виду именно осевой, стержневой
цивилизационый код, конституирующий на основе базисной религии, философии и культуры
центральные нормативные смыслы данного этноса, как закон определяющие поведение его
представителей. Речь идет прежде всего о центральном этическом смысле, который несет в себе
та или иная религиозная антропология, глубина понимания и трактовки каковой определяет и ее
ценность, и ее значимость в работе профессионала. К сожалению, приходится признать очевидное:
практически все существующие парадигмы избегают обсуждения центральной антропологической
установки, содержащейся в исходной религиозной системе: сущности дозволенного и не
дозволенного в отношениях между людьми. Понятно, что маргинальные и /или лимитрофные
локальные культурные ареалы таким потенциалом не обладают и тяготеют к цивилизационному
ядру, либо, что гораздо хуже, пытаются слепо следовать чужеродным социокультурным
представлениям, не отдавая себе отчет в том, насколько иная антропологическая типология
совместима с реальной культурной матрицей конкретного субьекта.
Вскрытие ценностносмыслового конфликта, в основе которого, как правило, находятся переживания, связанные либо с
добровольным самопожертвованием, либо с осмыслением жертвоприношения со стороны других в
отношении тебя самого, что, собственно, и вызывает этический диссонанс, составляют сердцевину
именно русской ментальностии, поскольку в основе русской культурной матрицы лежит Восточное
христианство, главный этический принцип которого составляет заимствованный из Древней Персии
абсолютный запрет на жертвоприношение. Этот принцип неоантропов, впервые осознанный и
сформулированный Заратустрой и затем получивший дальнейшее развитие и жизневоплощение в
деятельности Христа, за что Богочеловек и был распят на кресте носителями атавистической
культуры жертвоприношения, до сих пор встречает яростное сопротивление тех, кто находится в
плену допотопных представлений о сущности человека.
Таким образом, хотя сам термин «этический персонализм» принадлежит М. Шелеру,
непосредственно психологическое содержание той феноменологии, которую мы описываем данным
термином, вполне отражает специфику русской ментальности, проявляющейся в таких
особенностях высокой русской культуры, как потребность постигать, переживать и утверждать
нравственные формы жизни как абсолютные ценности бытия, которым атрибутируется достоинство
высших смыслов (см. [13, с.499]). Краеугольной особенностью этого подхода, его конституирующим
фактором, выступает отвлечение от внешних форм проявления и оценивания происходящего и
упор на бытийной, действительной, всамделишной сути происходящего.Так, допустим, с точки
зрения ЭП, физические упражнения йоги – это видимость, а проявление подлинной сути индуизма
феномен сати – ритуальная традиция в индуизме, в соответствии с которой вдова подлежит
сожжению вместе с её покойным супругом. Традиция сохранилась в Индии до наших дней, хотя еще
с 1987 года там установлена уголовная ответственность даже за подстрекательство к сати, не
говоря уже об исполнении этого чудовищного атавистического обряда. Достаточно сказать, что
ежегодно в Индии совершается по нескольку десятков таких преступных действий. А живущие вдовы
считаются чуть ли не проклятыми.Так что поворот от видимости к сущности, от анализа
феноменологии к онтологии – вот в чем подлинное отличие ЭП от остальных видов психологических
практик.
Как показывают наши исследования в области психосемантики сознания, архетипичной чертой
русской ментальности является деятельная созерцательность, а не активизм, поскольку
категории деятельности, власти и независимости объединены в конструкт, включающий в себя
ценность познания. Кроме того, русская культура сострадательна, для русского человека именно
любовь представляет абсолютную и высшую нравственную ценность, в то время как свобода,
говоря словами А.А. Ухтомского, дается только там, где есть дары Духа Святого [9]. Для нас

20

эмпатия, эта гримаса культуры откровенного индивидуализма – просто бледная тень нашей
сострадательности. А вот в популяризируемом сегодня ноахизме с его попытками введения
«универсальной этики», по глубокому замечанию О.Н. Четвериковой, «есть вера в единого для всех
Бога (при этом у каждого свое собственное его понимание), есть запреты, есть суд, но нет
христианской заповеди любви, раскрывающей в человеке личность» [12, с. 216].
Именно эти, нередуцируемые социокультурные свойства русского человека и являются
подлинным содержанием и предметом отечественных традиций и перспектив во внемедицинской
психотерапии. Другое дело, что высокая русская культура в ХХ веке была разрушена. Достаточно
сказать что вплоть до середины 90-х годов ХХ века под запретом находилось ярчайшее сочинение
киевского митрополита Иллариона «Слово о Законе и Благодати» (1051н.э.), в котором глубоко
обосновано истинное преимущество живогой духовности над мертвой буквой законничества. Вот
почему Русские люди сплошь и рядом ощущают себя духовными сиротами. В связи с
инфицированием хамством, этой мнимой духовной панацеей плебса, возвращение русскому
человеку исконного чувства собственного достоинства, пробуждение которого и лечит человеческую
душу, – самое целебное снадобье. К сожалению, только крайняя, пограничная ситуация выступает
необходимым условием для этого пробуждения. Именно в условиях крайней, пограничной ситуации,
на антропологической границе человеческого и нечеловеческого, русская психология противостоит
западной трансгрессии, в которой, по выражению С.С. Хоружего, «преступание как таковое
возводится в фундаментальную антропологическую установку» [11].
Как свидетельствуют наши исследования, люди обращаются к практикующему психологу по
прямому назначению, т.е., не путая его с психиатром, неврологом или наркологом, во вполне
определенном типе ситуаций: в ситуации виктимизации личностного «Я» в травматических
межличностных отношениях (см. [1; 2 и др.]). ЭП – метод, предназначенный для психологического
консультирования и последующей психотерапии в ситуации травматических межличностных
отношений, в которой у человека возникает этический диссонанс, т.е. конфликт собственных
представлений о добре и зле в отношениях и поведении с реальной их практикой, как она на самом
деле сложилась.
Если ситуация есть реальное событие, данное в обстоятельствах, то переживание
психоэмоционального состояния есть ментальное событие, данное в этическом диссонансе и
влекущее за собой изменение личностной позиции, чаще всего проявляющейся в утрате
субъектности (позиция «жертвы»). Собственно, из этих двух возможных пресуппозиций и возникает
насущная необходимость в психологической помощи: начиная с восстановления душевного
равновесия, продолжая восстановлением личностного достоинства (преодоление личностной
позиции «жертвы») и вплоть до развития и совершенствования этического ядра личностного «Я».
Эти три процесса в ЭП и охватывают весь процесс восстановления субъектности «Я». Для
краткости мы именуем эту триединую задачу задачей трех «Р»: ревитализация, ревальвация,
реконструкция. Рассмотрим эти задачи по отдельности.
К психологу обращается человек страдающий. Страдание проявляется в жалобах, выступающих
внешней, обращенной вовне формой страдания. В свою очередь, жалобы могут иметь два
принципиально направленных вектора: жалобы на состояние и жалобы на отношения. Первая и
основная задача психолога при обращении к нему страждущего – задача ориентировочная:
установить хотя бы в первом приближении причины страдания, проявляющиеся в жалобах, их
этиологию – психогенную, органическую, биохимическую или смешанную. Во всех случаях, кроме
сугубо психогенных причин, психолог не может выступать главным актором психотерапии,
ограничиваясь вначале консультационной (направление к соответствующему специалисту), а
затем, если возникнет необходимость, продолжая и наращивая усилия, относящиеся к
психологической помощи.
Вторая задача, таким образом, состоит в обеспечении эмоционального отреагирования,
рефлексии происходящего, переопределении ситуации и т.п.
Третья задача – основная: помощь и содействие в выработке новой личностной позиции,
субьектности собственного «Я». Эта задача, безусловно, выходит за рамки психологического
консультирования, принадлежа к более обширному пространству психотерапии, однако основные
моменты подготовительной консультативной работы составляют ее основу.
. Принципиальная схема консультативной работы включает три основных этапа.
Первый этап – подготовительный. Этот, неспецифический, этап предназначен для первичной
ориентировки в жалобах и общей психосоциальной ситуации страждущего, для установления
надлежащего уровня доверия, для подготовки пациента к ситуации личностной и отношенческой
диагностики.
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Второй этап работы – диагностический. Этот этап в ЭП выступает уже со своим специфическим
содержанием. Общее назначение личностной и отношенческой диагностики – объективировать
состояния, личностные особенности и стратегии межличностных отношений в конкретной
травматической ситуации. Речь идет именно об экспресс-диагностике. Применяемые здесь
диагностические методики могут включать в себя широко известный в быстрой диагностике
инструментарий: проективные тесты (метод цветовых выборов М. Люшера, психографический тест
А.В. Либина), а также отдельные шкалы из личностного опросника Р. Кетелла, в частности шкалу,
отражающую фактор «В», СМИЛ в редакции Ф.Б. Березина или Л.Н. Собчик, либо сокращенный
вариант последнего, известный как методика «Мини-мульт», т.е. набор методик, обеспечивающих
экспресс-диагностику личности и ее состояний.
Но особую значимость, на наш взгляд, имеет разработанная нами методика оценки и
прогнозирования психологического развития ситуаций межличностного взаимодействия, которая
предназначена для идентификации фигуры «жертвы» и наличия самого акта «жертвоприношения»,
пусть понимаемого и символически, но отнюдь не менее травматичного по своей сути [1, с. 344-356].
Сущность данной диагностической методики заключается в том, что она позволяет распознать
онтологические основания межличностного конфликта путем переопределения его сторон как
соотносящихся с библейскими персонажами Авеля и Каина. Собственно, оказавшись в этом,
условно говоря, психологическом капкане и, отрефлексировав, кто на самом деле является
выгодополучателем, а кто жертвой в сложившихся отношениях, пациент обретает нравственную
опору в виде стенизирующей, возвышающей человека мотивации к преодолению позиции жертвы
на пути восстановления собственного личностного достоинства. Предложенный инструментарий
позволяет сориентироваться в эмоциональном состоянии, интеллектуальном статусе и личностных
особенностях страждущего, что дает возможность выстроить адекватную данной ситуации и
личности стратегию консультативной работы.
Типичные исходы второго этапа работы следующие: опираясь на результаты диагностики,
консультирующий психолог завершает ориентировочно-диагностический этап работы клинически
ориентированной беседой, в которой обсуждаются полученные данные, уточняется отношение
страждущего к ним и определяется собственно предмет психологической работы или иные
направления и задачи в сложившейся ситуации. Наиболее вероятные варианты развертывания
событий после этапа экспресс-диагностики суть следующие.
1. Жалобы и причина обращения за психологической помощью адекватны данной
травматической ситуации, психоэмоциональное состояние страждущего (общий стресс,
тревожность, сниженное настроение, фрустрация, агедония и т.п.) и личностная акцентуация не
превышают пределов, требующих срочного либо непременного врачебного вмешательства.
Основное травматическое переживание относится к психогении, индуцированной травмой
межличностных отношений.
2. Жалобы и причина обращения за психологической помощью не когерентны. Например,
предъявляемая жалоба звучит как обвинение супруга в измене, но степень личностной акцентуации,
уровень шкалы по фактору «B» в тесте Кетелла, личностный профиль в целом по тесту «Минимульт» и неспособность выполнить психографический тест, равно как и клинически
ориентированная беседа, заставляют предположить, что речь идет о бреде отношений.
3. Жалобы и причина обращения за психологической помощью адекватны ситуации. Однако в
процессе диагностики и клинически ориентированной беседы выясняется, что речь идет не столько
о самом человеке, который обратился за помощью, сколько о том, по поводу которого обратились
за помощью, поскольку именно тот, другой, создал конкретную травматичную ситуацию. При этом
очевидно, что ни психоэмоциональное состояние обратившегося за помощью, ни его
интеллектуальный уровень, ни степень личностной акцентуации не искажают представленную
картину. Так что речь должна идти, в первую очередь, о работе именно с тем, другим человеком, по
поводу которого и обратились к психологу.
Как явствует из вышеизложенного, непосредственная ситуация приложения усилий именно
психолога-консультанта – это первый из возможных исходов. Во втором случае возникает
необходимость направления страждущего к психиатру (или в необходимых случаях – к врачам иных
специальностей), что также требует необходимой в таких случаях квалификации и компетенций,
иначе можно травмировать человека или, еще хуже, способствовать его инвалидизации. В третьем
из типичных исходов необходимы усилия для выстраивания ситуации психологической помощи,
поскольку она лишь обозначена, но не проявлена.
Так что в качестве готовых для консультативной работы уже с первой встречи могут
рассматриваться лишь ситуации первого типа. Именно для такого, по прямому назначению, типа
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консультативных ситуаций и разработан нами Протокол консультативной работы в модальности ЭП,
процедуры которого составляют третий этап ЭП.
Третий этап - собственно консультативный, и является сосредоточием применения ЭП, а итоги
этапа определяют содержание последующей психотерапевтической работы. Основные процедуры
Протокола описываются следующим алгоритмом.
1. Перевести жалобы в конкретный вопрос-пожелание, требующий ответа «да-нет».
2. Уточнить, кто реально может помочь добиться желаемого и в чем состоят основные
ценностные смыслы страждущего (ради кого).
3. Найти изначальную (ключевую) ошибку в прежнем поведении, приведшую в психологический
капкан «Авель-Каин».
4. Уточнить, чье неверное благословение на ошибочное действие (или отсутствие чьего
истинного благословения) привело к трагическому итогу во взаимоотношениях.
5. Обсудить, из-за каких конкретных неверных действий сложилась данная (конкретная)
неблагоприятная ситуация.
6. Проанализировать все возможные альтернативы развития ситуации, используя шкалу
абсолютных этических ценностей (от абсолютного Добра до абсолютного Зла).
7. Идентифицировать референтную для страждущего Фигуру – носителя абсолютной ценности
Добра – применительно к данной ситуации.
8. Испросить благословения на ответственный поступок (по перемене личностной позиции,
стратегии поведения) у образа референтной фигуры (этап трансцендирования).
9. Согласовать лечебные (психотерапевтические) мероприятия стратегии поведения у образа
референтной Фигуры.
10. Получить благословение на принимаемое решение и образ действий.
11. Обсудить наиболее приемлемую стратегию и тактику психотерапии, в том числе и
целесообразность сочетанной психофармакотерапии с привлечением врача (невролога, психиатра
или клинициста другой специальности).
Дальнейшие способы психотерапевтической работы отдаются на усмотрение специалиста и
самого страждущего. Наша принципиальная позиция здесь состоит в опоре на научные, а не
доктринерские позиции, поскольку любая доктрина, обладая суггестивным потенциалом, не
освобождает человека, а лишь превращает его в адепта той или иной концепции.
Практикующий психолог, в отличие от психиатра, работает, прежде всего, с отношениями и
эмоциональными состояниями, индуцированными травматичными отношениями, т.е. с
экзогенными, а не эндогенными причинами эмоциональных расстройств. Здесь главная
определяющая причина травмы – способы действий пациента, которые вытекают из ценностносмысловой структуры его личностного «Я» и той этической системы, которую «Я» в себе несет.
Понять, ради кого ты готов жертвовать собой в отношениях, понять, не приносят ли тебя в
жертву, кто благословил тебя на те или иные отношения, исправить неверное благословение,
допустить, что не ты только, самочинно, управляешь миром этих отношений, но есть еще нечто,
некое другое измерение мира, и что ты не всегда равен себе, но, вообще-то, как человек способен
к трансцендированию, выходу за видимые рамки данной ситуации в иные смысловые пространства,
– вот исходные координаты предлагаемого метода.
Здесь процессы ревитализации (возвращения к жизни), ревальвации (заботы об истинных
ценностных смыслах) и реконструкции (восстановления достоинства личностного «Я») – главные
моменты.
В предлагаемой позиции упор в лечении отношений, от которых страдает человек, пришедший
на прием, делается на краеугольных смыслопорождающих импульсах русской культуры, в основе
своей православной: запрете на жертвоприношении, потребности в благословении, отсутствии
кастрационного комплекса, эдипова комплекса и др.( см. [6, с.246]).
ЭП не является специфическим методом или подходом для консультирования русских, так же
как позитивная психотерапия не предназначена только для иранцев или бахаистов, психоанализ не
является специфическим средством работы только с евреями или католиками, холотропное
дыхание – с индуистами, а юнгианская терапия – с немцами. Он, безусловно, универсален,
поскольку в его основе лежит признание запрета на жертвоприношение в отношениях как
сакральное
основание
истинной
человечности.
Культуросообразное
психологическое
консультирование и научная психотерапия, освобожденная от доктринерских шор той или иной
идеологии, представляются нам магистральным путем развития отечественных традиций
психологической помощи.
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CАМОЗБЕРЕЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ЖИТТІ І ПРОФЕСІЇ
SELF-PRESERVATION OF A PERSONALITY OF THE LIFE AND PROFESSION
Вірна Ж.П.
декан факультету психології
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Virna Zh.P.
Dean of Faculty of Psychology,
Lesya Ukrainka Eastern European National University
В сучасному світі під впливом економічної кризи, високої захворюваності, негативними
соціальними факторами, гостро постало питання щодо виокремлення аспектів конструктивного
самозбереження особистості, що визначає реальний стан благополучного психічного існування
людини.
Логіка наукового пошуку торкається аспектів психології безпеки особистості, яка водночас є як
однією із актуальних і складних галузей, так й галуззю, яка останнім часом отримує усе ширший
прикладний попит в межах психологічного усунення погроз порушення психологічного благополуччя
людини та забезпечення емоційної комфорту, врівноваженості і впевненості.
Щодо особистісної безпеки, то в психологічні науці дане поняття переважно розглядають як стан,
викликаний відсутністю загроз і небезпеки. У реальному житті людина вирішує такі базові задачі –
задовольняє власні потреби та уникає загроз, - успішне вирішення яких гарантує високу якість життя,
позбавлену фрустраційних переживань, прояву різноманітних психологічних захистів та копінгповедінки. Тому у нас є усі підстави вважати, що стан захищеності є тотожнім стану самозбереження,
адже за усіма характеристиками цей стан є індикатором психологічного благополуччя.
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Перелік запропонованих положень про психологічну безпеку актуалізує питання включення її
базових характеристик в модель конструктивного самозбереження особистості, що на нашу думку,
дасть змогу полегшити розуміння особливостей особистісної вразливості суб’єкта у переживання
небезпек і загроз, які виникають на шляху його життєвої самореалізації. Також дефіцитарність ознак
психологічної безпеки тягне за собою різноманітні дефекти функцій самозбереження, що зумовлює
зниження адаптаційних соціальних здібностей особистості.
Варто сказати, що окрім факторів, які порушують особистісну безпеку, важливими складовими є
прагнення людини до стану безпеки; властивості цього стану, умови (ресурси) виникнення і способи
його досягнення, які у загальній динаміці визначають потенціал самореалізації людини.
Конкретизуючи їх зміст, зазначимо, що прагнення людини до безпеки зумовлено необхідністю
позначити, зафіксувати та відстояти власні межі «Я», забезпечуючи так звану особистісну
недоторканість і свободу вибору. Безпека як стан характеризується переживаннями: спокою,
рівноваги, комфорту; радості, щастя; захищеності.
Проведений аналіз проблеми дає усі підстави для побудови концептуальної моделі
конструктивного самозбереження особистості, яка забезпечувала б її особистісну безпеку
(рис. 1).
В основу такої концепції покладено такі принципи: 1 – особистість як цілісне утворення включає
в себе велику кількість взаємопов’язаних характеристик і елементів; 2 – ієрархічність упорядкування
цих компонентів залежить від рівня представленості в них біологічних та соціальних ознак; 3 – в ході
соціалізації особистість набуває особливі якості і риси, які полегшують вироблення оптимальних
способів і прийомів життєздійснення.
На нашу думку, конструктивне самозбереження особистості складається з двох складових –
забезпечення особистісної безпеки та міри реалізованості повноцінного функціонування
особистості, кожен з яких вміщує по три вектори, а саме, у забезпеченні особистісної безпеки
виокремлюємо спрямування на забезпечення безпеки стосовно себе, безпеки стосовно інших і
навколишньої дійсності та безпеки психологічної компетентності; а в складовій міри
реалізованості повноцінного функціонування відповідно самореалізацію у буттєвому існуванні,
самореалізацію у соціальних зв’язках та самореалізацію в особистісному зростанні.

Конструктивне самозбереження
особистості
Міра реалізованості повноцінного
функціонування

Безпека Я

Безпека інших і
навколишньої
дійсності

Самореалізація
в особистісному
зростанні

Самореалізація
в соціальних
зв’язках

Самореалізація
в буттєвому
існуванні

Безпека
психологічної
компетентноті

Забезпечення особистісної
безпеки

Особитісне
здоров’я
Соціальне
здоров’я
Здорова
особистість
Рис. 1. Концептуальна модель конструктивного самозбереження особистості
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Деталізуємо зміст кожного з виокремлених векторів та їх структурно-функціональні зв’язки один
з одним.
Вектор забезпечення безпеки «Я» визначається мірою впізнавання та усвідомлення
різноманітних складових власної особистості, її структури, якостей, властивостей, здібностей, цілей
та істинної мотивації; це інтенціональна визначеність особистості у вигляді поєднання особистісноповедінкових властивостей, які забезпечують здатність людини зберігати стійкість (стабільність) до
певних параметрів середовища та психотравмуючих впливів, резистентність деструктивним
внутрішнім і зовнішнім впливам, а також проявляти емоційну експресивність, інтелектуальну,
поведінкову варіативність, і тим самим, визначати оптимальну позицію суб'єкта в даних умовах
середовища.
Тому зрозуміло, що у такій складовій конструктивного самозбереження особистості як міра
реалізованості повноцінного функціонування, ми знаходимо тісний зв'язок забезпечення безпеки
«Я» із вектором самореалізації у буттєвому існуванні, якому властива орієнтація на задоволення
власних потреб існування, які за висловлюванням К. Левіна відносяться до «центрального прошарку
психічного». При цьому слід пам’ятати, що система потреб, які задовольняє людина є ієрархічною і
динамічною системою, яка не є лінійною, а є своєрідною індивідуальної особливістю людини, що
зумовлена змінливими умовами життя і діяльності.
Таким чином забезпечення безпеки власного «Я» і дієвої самореалізації у буттєвому існуванні
складає основу особистісного здоров’я людини, яке розглядається як стан благополуччя, при якому
людина може реалізувати свій власний потенціал, справлятися зі звичайними життєвими стресами,
продуктивно працювати, а також вносити вклад в життя свого суспільства.
Вектор забезпечення безпеки інших і навколишньої дійсності визначається особливостями
соціального включення людини у міжособистісну взаємодію; це специфічна ознака потенціального
розкриття людини у різноманітних варіантах соціальних взаємовідносин, групового функціонування
і ототожнення себе з фрагментами соціального Я, який припускає свідоме й активне сприйняття
навколишнього світу, а також активне внутрішнє відтворення особистістю прийнятих норм і цінностей
у своїй діяльності. В цьому випадку можна говорити про так зване переживання почуття «Ми» через
відчуття повної безпеки і комфортності, реалізованому у груповому просторі. Крім того, саме цей
компонент припускає прийняття на себе відповідальності, інтерпретацію значущих подій як
результату власної життєдіяльності.
В першу чергу це стосується активного обрання людиною своєї позиції щодо суспільно
виробленої системи ціннісних орієнтацій й окресленню на цьому ґрунті змісту свого існування, що у
найбільш узагальненій формі виявляється у ціннісно-смисловій природі особистісного
самовизначення. З цього стає зрозуміли зв'язок забезпечення безпеки інших і навколишньої
дійсності із вектором самореалізації у соціальних зв’язках, якому властива орієнтація на соціальні
контакти в мікро- і макросередовищі, які за словами С. Максименка конституюють особистісний
простір, який по-перше, чітко визначає, що є Я і що є не-Я, тобто це є своєрідним народженням
суб’єктивності, по-друге, окреслює соціальну ідентичність людини, за допомогою якої особистість
самовизначається та отримує можливість активно обирати способи самовираження і
самоствердження, які не порушують особистої свободи, по-третє, встановлюючи межу, суб’єкт
створює можливість та інструмент рівноправної взаємодії у соціальному середовищі, і по-четверте,
створює можливість селекції зовнішніх впливів, а також захист від його руйнівних впливів та формує
особистісну відповідальність, яка сприяє конструктивній взаємодії з соціумом та виступає умовою її
інтеграції в суспільство.
Тому є зрозумілим, що забезпечення безпеки інших і навколишньої дійсності і дієвої
самореалізації у соціальних зв’язках складає основу соціального здоров’я людини, яке знаходить
відображення в таких характеристиках як адекватне сприйняття соціальної дійсності, адаптація до
фізичного й соціального середовища; спрямованість на суспільну справу, культура споживання,
альтруїзм, емпатія, відповідальність перед іншими, безкорисливість, демократизм у поведінці.
Вектор забезпечення психологічної компетентності особистості визначається системою
предметних знань, які забезпечують високий рівень виконання діяльності, вміння керувати
психічними станами, поведінкою і приймати ефективні рішення; це суб’єктна характеристика, яка
породжує активність, спрямовану на пошук найкращого способу самореалізації особистості, запускає
в дію механізми самовизначення, які відповідальні за планування, рефлексію і самореалізацію.
Тому у такій складовій конструктивного самозбереження особистості як міра реалізованості
повноцінного функціонування, ми знаходимо тісний зв'язок забезпечення безпеки психологічної
компетентності із вектором самореалізації в особистісному зростанні, якому притаманна
орієнтація на задоволення та розвиток вищих потенційних можливостей суб’єкта, які відповідальні
за розкриття творчих сил особистості, вищих психічних станів свідомості та екзистенціальних смислів
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існування. Особистісне зростання передбачає вироблення поведінкової позиції у погляді на самого
себе, усвідомлення своїх норм, вихідних абстракцій, категорій мислення на експлікацію еталонів
оцінки і контролю дій, виділення орієнтирів та інваріантів пошуку переживання рефлексивних станів,
завдяки чому людина може реорганізувати наявний досвід, який є реальним життєвим матеріалом
для вияву ціннісно-смислових можливостей й змістовно забезпечує рефлексивний процес
осмислення, переосмислення і дієвого перетворення найближчого оточення.
Отже, забезпечення безпеки психологічної компетентності і дієвої самореалізації в
особистісному зростанні, складає основу оформлення здорової особистості, яку можна трактувати
як «розвиток і рух у бік самоактуалізації», зумовлений екзистенціальною спрямованістю людини
усвідомити сенс свого життя і своє місце в житті.
Стрижень здорової особистості складають соціально-моральні якості особистості, такі як
прийняття себе та інших, спонтанність, вміння концентруватися на проблемі, автономія, скромність
і повага до оточуючих, самостійність дій, незалежність суджень, відповідальність за зроблений вибір,
інтелектуальна розвиненість, здатність до творчості та саморозвитку. І, саме важливе, що незмінним
критерієм здорової (зрілої, гармонійної, повноцінної) особистості є особистісна зрілість, яка вміщує
такі характеристики: широкі межі «Я», активна участь у трудових сімейних і соціальних взаєминах;
здатність до теплих і відвертих соціальних контактів (дружня інтимність і співчуття); емоційна
стійкість і сприйняття; реалістичне сприйняття людей, об’єктів, ситуацій; вибудовування реальних
цілей, досвід і рівень домагань; здатність до самопізнання і наявність почуття гумору; цілісна життєва
філософія, яка об’єднує основу життя.
З огляду на презентований зміст структурних складових конструктивного самозбереження
особистості, можна стверджувати, що конструктивне самозбереження особистості є інтегративним
утворенням особистості, яке забезпечує особистісну безпеку стосовно «Я», інших і навколишньої
дійсності, психологічної компетентності та складає міру реалізованості повноцінного функціонування
особистості через самореалізацію в буттєвому існуванні, соціальних зв’язках та особистісному
зростанні.
Слід додати, що процес конструктивного самозбереження тісно переплітається з процесом
соціалізації, виступаючи часом передумовою, а часом – результатом останньої. У цьому контексті
конструктивне самозбереження починає діяти як механізм саморегуляції соціальної поведінки
особистості таким чином: конструктивне самозбереження формується та усвідомлюється як
специфічна система ціннісних орієнтацій, що визначають характер змісту та засобів досягнення
провідних життєвих цілей особистості, і тому складають основу саморегуляції її соціальної поведінки;
у ході конструктивного самозбереження розвивається соціально-конструктивна життєва позиція, що
передбачає усвідомлення необхідності творчої взаємодії із соціальним середовищем на основі
прийняття особистістю відповідальності за побудову власного життя, ставлення до оточуючих як до
суб'єктів життя, а не як засобів досягнення власних цілей, чи то інших цінностей.
Таким чином, конструктивне самозбереження є ознакою суб'єктивно та об'єктивно узгодженого,
такого, що суб'єктивно вдовольняє певну особистість, стилю життя – індивідуально обраної системи
засобів взаємодії з соціальним середовищем. Конструктивне самозбереження є результатом
вибіркового засвоєння індивідом суспільних потреб як стимулів власної поведінки. Вибірковість та
дієвість їх досягається завдяки врахуванню індивідуальних інтересів, адже кожна особистість
керується своєю специфічною системою ціннісних орієнтацій, яка має загальнокультурне
походження. Саме ця обставина дає змогу робити певні узагальнення.
Конструктивне самозбереження поєднує ціннісні орієнтири, що визначають її життєву
компетентність та самореалізацію. Передусім, це орієнтири ставлення до себе та інших як до
цінності, мети, а не засобу досягнення чужих цілей; чесності, що проявляється у відкритості досвіду
та щирості у почуттях; свободи як спонтанність, відсутність постійного контролю та сліпого
дотримання належного, відповідальність; довіри до людської природи; та творчої спрямованості
людини.
Конструктивне самозбереження можна розглядати як вершину розвитку мотиваційної структури
особистості, адже максимальній самозбережувальній рівновазі сприяє відповідний розвиток та
задоволення потреби в соціальній оцінці і визнанні. Ось чому становлення соціальної зрілості
неможливо без етапу конструктивної взаємодії з соціумом через співробітництво та продуктивну
діяльність. Лише така взаємодія є джерелом суспільного визнання, з одного боку, й засобом
розкриття власних можливостей – з другого. Таким чином, усвідомлення необхідності конструктивної
взаємодії з соціумом є умовою самореалізаційної інтеграції в суспільство, відповідно й фактором
становлення конструктивного самозбереження.
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Rodzice oczekując narodzin dziecka są pełni nadziei, że będzie ono zdrowe i prawidłowo rozwijające
się. Każdy rodzic przeżywa ogromny wstrząs dowiadując się o tym, że dziecko ma poważne defekty i być
może nigdy nie będzie w stanie żyć zupełnie samodzielnie, że marzenia rodziców o osiągnięciach
potomka nigdy nie będą zrealizowane. Stan psychiczny rodziców, zależy od tego, jakie są okoliczności
wystąpienia sytuacji niepełnosprawności dziecka (wada rozwojowa dziecka, trudności okołoporodowe,
stopniowe ujawnianie się choroby lub nabyte z powodu nieszczęśliwego wypadku czy choroby). Zależy
także od tego, czy rodzice doświadczają wsparcia ze strony najbliższej rodziny, otoczenia czy specjalistów
(Obuchowska, 1999).
Rodzice w sytuacji wystąpienia niepełnosprawności dziecka stosują wiele mechanizmów obronnych,
aby poradzić sobie z uczuciami wstydu, lęku, rozgoryczenia, zmęczenia, zawiści i zazdrości wobec
rodziców dzieci sprawnych. Mechanizmy te kształtują ich zachowanie oraz wpływają na warunki domowe,
w których wzrastają ich dzieci zarówno niepełnosprawne jak i ich zdrowe rodzeństwo (Żyta, 2004). Jak
wskazuje wiele specjalistów z zakresu psychologii wychowania, bardzo istotne jest wspieranie rodziców
dzieci niepełnosprawnych oraz zrozumienia ich trudnej sytuacji. Wsparcie specjalistyczne z jednej strony
ma dostarczyć wielostronnych informacji na temat specyfiki danej niepełnosprawności, możliwościach
leczenia i rehabilitacji oraz wskazówek jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i nawrotach choroby dziecka.
Z drugiej zaś strony, rodzice potrzebują wskazówek odnośnie wychowywania dziecka niepełnosprawnego
w taki sposób, aby mimo wszystko czuło się one szczęśliwe i mimo wszystko cieszyło się swoim życiem
(Olechnowicz, 1997). Istotne jest również edukowanie rodziców, aby mimo wielu potrzeb
niepełnosprawnego dziecka potrafili zachować równowagę w realizacji także własnych celów życiowych
(Kielin, 2002).
W sytuacji coraz lepiej działającego systemu opieki edukacyjno-rechabilitacyjnej, powstawaniu
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, wspierających osoby niepełnosprawne i ich rodziny, ciągle
jednak brakuje specjalistów, którzy wspierali by rodziców na trudnej drodze wychowania dziecka
niepełnosprawnego. Jedną z propozycji wspomagania rodziców dzieci ze szczególnymi potrzebami jest
„Szkoła dla Rodziców”, która oparta jest o podstawowe założenie:
- dziecku do prawidłowego wzrostu i rozwoju niezbędna jest miłość, akceptacja i szacunek;
- właściwe wychowanie opiera się na stawianych dziecku granicach, normach i wymaganiach. Są one
jasne, czytelne i dostosowane do wieku dziecka, etapu rozwoju oraz możliwości poznawczych dziecka;
- uświadomienie rodziców jak dużo w wychowaniu dziecka zależy od postawy rodzicielskiej i
stwarzanych przez niego sytuacji wychowawczych oraz wyznawanego przez niego systemu wartości,
- uczenie poprawnej komunikacji jako podstawy relacji rodzinnych, otwarcia się i rozumienie wciąż
zmieniających się potrzeb dziecka (Sakowska, 1999).
Zasady te są ściśle związane są z celami współczesnej pedagogiki specjalnej. Literatura przedmiotu
wskazuje się na konieczność wzrastania dziecka w atmosferze miłości i akceptacji, zaspokojenie
wszystkich jego potrzeb, szczególnie psychicznych oraz stawiania adekwatnych wymagań. Specjaliści
podkreślają konieczność wspierania samych rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne, budowanie
systemu wzajemnego wsparcia oraz zmiany wizerunku rodzin osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
Działania te mają zmierzać do uświadomienie społeczeństwu oraz rodzicom dzieci niepełnosprawnych, że
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sytuacja niepełnosprawności w rodzinie jest bardzo trudna, lecz nie musi generować stałego poczucia
frustracji i nieszczęścia. Życie dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców może być tak samo szczęśliwe i
twórcze jak każdej innej rodziny (Minczakiewicz, Grzyb, Gajewski, 2003; Żyta 2004).
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Чи існують відмінності між феноменами «знання мови» і «знання про мову», чи це синонімічні
поняття? Більшість науковців і вихователів ДНЗ та вчителів школи розглядають означені явища як
тотожні, не вбачаючи в них різність, не відокремлюючи одне від одного. Інші вважають що їх щось
відрізняє, що між ними є певні відміни або хоча б деяка несхожість. Як же розпізнати їх? Щоб знайти
відповідь на поставлене в заголовку статті запитання, достатньо звернутися до психолінгвістичного
розуміння знання. Передусім «знання мови» і «знання про мову» сучасна психолінгвістика розглядає
як різновидності одного психолінгвістичного (мовленнєво-мовного) явища, яке забезпечує перебіг
мовленнєво-мисленнєвого процесу в кожного індивіда, функціонування його мовлення. Без знань
мови, так і знань про мову не можливе продукування висловлювань. Також ця нова перспективна
наука віднайшла ті риси й ознаки, що істотно відрізняють знання мови від знань про мову, відділяють
одне поняття від іншого за їх якісними ознаками.
На відміну від знань про мову знання мови (або синонім – мовні знання) співвідносяться з мовною
компетенцією дитини, імпліцитним (прихованим) засвоєнням правил мови на рівні її відчуття
практичним неусвідомленим, інтуїтивним, мимовільним шляхом. Мовні знання, тобто емпірично
засвоєнні правила граматики, набуваються дітьми дошкільного віку за допомогою різних стратегій.
Знання мови завжди ототожнюється з володінням людиною доречним і відносно вільним
використанням мовних засобів в її мовленні. Проте знання мови, що виявляються в комунікації,
притаманні насамперед дітям дошкільного віку (зрозуміло, що тільки на елементарному рівні,
відмінному від досвідченого мовця) й детерміновані особливостями їхнього психолінгвістичного
розвитку. Самостійні емпіричні мовні узагальнення, зроблені дитиною в процесі оволодіння рідною
мовою при використанні різних індивідуально обраних стратегій – конструювання, наслідування,
спроб і помилок, підлаштування до умов спілкування, словотворчості (дитячих неологізмів) та ін., а
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можливо й таких стратегій, які до цих пір не відомі науці, – свідчать про творчий шлях опанування
дитиною мови, хоча воно й відбувається у неї на неусвідомленому, мимовільному, ненавмисному
рівні.
Особливості зазначеного рівня оволодіння дошкільниками мовою зовсім не означають, що він
невдалий або недостатній, відповідно до якого дитина незугарно і неспівмірно з її прогнозованим
розвитком дуже повільно просувається в оволодінні мовними знаннями. Ці особливості лише
підкреслюють природний, але незримий, майже невловимий, зовні непомітний для іншої людини
процес освоєння дітьми імпліцитних знань мови, дія якого відчувається й опосередковано
проявляється тільки в мовленнєвій комунікації. Здійснене дитиною ненароком, без мети і наміру
натуральне вивчення мови – неусвідомлене й випадкове для тієї чи тієї ситуації мовленнєвого
спілкування, непередбачене, несподіване й ненавмисне, ніби мимохіть і всупереч власній волі під
впливом певних комунікаційних обставин – завжди є ефективніше і продуктивніше ніж неприродне,
штучне (теоретичне) вивчення мови в інституціональних закладах. Таким чином кожна дитина
дошкільного віку отримує знання мови емпіричним шляхом, а не в готовому вигляді, а саме: через
підручники, посібники, пояснення вчителя – як це має місце у школі завдяки дидактично
забезпеченому практико-теоретичному навчанню мови.
Знання мови набуваються дошкільниками поступово евристичним – пошуковим – шляхом у
спосіб «видобування» з мовленнєвого середовища мовних засобів, необхідних для їхнього
спілкування, і в міру потреб у пізнанні навколишнього, зумовленого як ендогенними, так і
екзогенними факторами. На перший погляд просте, без усяких вольових зусиль, мимовільне, ніби
лише наслідувальне і тільки в грі засвоєння мови насправді є складною внутрішньою (аналітикосинтетичною, порівняльною, класифікувальною, узагальнювальною) мовною роботою дитини,
залишаючись при цьому глибоко емпіричною мовленнєво-мовного активністю.
Згадуючи в цьому контексті про наслідування, ми ні в якому випадку не заперечуємо ні роль гри,
ні значення відтворення дітьми мовленнєвих дій оточуючих їх дорослих в розвитку індивідуальної
мови кожної дитини. Більше того сучасні дослідження довели існування «дзеркальних нейронів», які
відіграють велику роль при обранні дітьми копіювальної стратегії засвоєння мови на ранніх етапах
мовного онтогенезу. Дитина – наслідувач, котра повторює за дорослим, ніби «мавпує», насправді
видобуває регулярні, систематичні, що не є винятком з правил граматики знання мови з мовлення
дорослих людей, які творять його за законами мовної норми, прийнятої у суспільстві. Отже спочатку
у дитини засвоюється все систематичне, регулярне у мові за аналогією, наприклад: не відпускає, не
лягає, не розкриває. Згідно із засвоєною системою дитина прилаштовує до неї й виняток з правила,
говорячи: «Вона мені не даває іграшку»), а згодом опановує й винятки з мовних правил і мовну норму,
правильно вживаючи словоформу «не дає». Когнітивна спроможність наслідувати мовлення
дорослих засвідчує неусвідомлене засвоєння мовних знань, реалізацію процесу здобуття особистого
мовленнємовного досвіду. При цьому світ (соціальний і предметний) виступає в ранньому віці
засобом фіксації і засвоєння вербальних засобів. І тільки згодом, в дошкільному віці знання мови, її
використання стає засобом пізнання дитиною навколишньої дійсності.
Отже, знання мови або мовне знання у дошкільника – це неявне знання, що живе в його
психічному світі в неусвідомлюваних мовних узагальнених і умовисновках, операціональних і
предметних значеннях, передзнакових формах мовного знання, мовних звичках та житейських
мовних поняттях. Це знання до знання, а саме: до вербального знання про мову, отриманого в
словесній формі в інституціональних освітніх системах; це самостійно здобуте, власне,
індивідуальне знання як вербальне надбання особистості дитини, котра користується рідною мовою.
На противагу знанням про мову специфіка індивідуального мовного знання дошкільника
безпосередньо пов’язана з особливостями перцептивних, когнітивно-афективних стилів пізнання; це
«живе знання» (В. П. Зінченко), яке «не може бути засвоєне, воно повинно бути побудоване.
Побудоване так, як будується живий образ, … живий рух, жива, а не мертва механічна дія» (Зінченко,
1998: 27). В мовних знаннях або знаннях мови відображені інваріанти чуттєво-конкретного,
предметно-смислового і мовно-чуттєвого досвіду дитини. Ці знання не можуть бути експліковані в
словесних формулах при вербалізації правил граматики. Живе мовне знання, індивідуально набуте
дитиною в її повсякденному житті, це є узагальнююче її унікальний особистісний мовленнєво-мовний
досвід знання, яке проявляється лише при використанні засвоєних в емпіричний спосіб мовних
засобів у міжособистісній комунікації. Мовні знання дитини завжди «пристрасні», мають «емоційнооцінні нюанси», «емоційно-оцінні переживання» знання мови з позицій «для мене – тут – зараз»
(Залевська, 2007), вони формуються мимовільно, неусвідомлено й незумисне за законами природної
психічної мовленнєво-мовної активності дитини під контролем соціуму й функціонують в процесі
мовленнєвого спілкування.
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Отже знання мови або мовні знання – це імпліцитні знання пов’язані з інтуїтивним осмисленням,
(але не усвідомленням!) мовних значень, мовних одиниць, що використовуються дітьми в їхніх
висловлюваннях, які є достатніми для вирішення мовленнєво-комунікативних завдань, але
недостатніми для експлікації мовних знань: пояснення іншим, як вони розуміють ці знання. Мовні
знання – це вироблена самою дитиною «система функціональних опор і орієнтирів»,
«функціональних правил», які вже забезпечили їй успішне користування мовою в пізнавальних і
комунікативних цілях і переживання правильності/неправильності свого мовлення і мовлення інших
людей (Залевська, 2007).
Знання про мову – це: 1) результат наукового аналізу мовознавців, 2) прескриптивні правила
описової граматики, що використовуються переважно з метою їх свідомого практико-теоретичного
аналізу узагальнення й вивчення в школі, ВНЗ, а елементарних із них і в ДНЗ. Ці знання підлягають
усвідомленню, потребують довільності у засвоєнні, наміреності у використанні. Вони також можуть
бути й експлікованими. Це вивчене й засвоєне знання, яке є метазнанням, знанням про вже наявні у
дітей емпіричні мовні знання; воно – відрефлексоване і об’єктивоване, це зокрема знання про те, як
потрібно доречно й правильно усно та письмово висловлюватися, користуючись знаннями про мову;
знання про процедури оперування освоєними й опанованими в дошкільному віці мовними знаннями.
Як знання про мову, так і знання мови мають функціональний характер, проте ступені їх
функціональності досить різнорідні. Дієвішими знаннями є знання мови ніж знання про мову,
особливо тоді, коли останні є, по-перше, лише декларативними, а процедуральні знання взагалі
відсутні, по-друге, означені знання механічно завчені, а тому майже неусвідомлені, хоча вони й
можуть по пам’яті бути експліковані дітьми. Проте опановані у автоматичний спосіб процедуральні
знання про мову непридатні для використання в мовленні, несумісні з висловлюваннями через свою
недієвість, нефункціональність. Нефункціональні знання про мову – процедурального типу –
передумова й причина мовних помилок в усному й письмовому мовленні. Отже машинально набуті
знання про способи дії над мовою – це нез’ясовані, незрозумілі, неясні суб’єктам мовленнєвої
діяльності знання, а для деяких з них і взагалі незбагненні. Відтак мовці з механістичними або
неглибокими, поверховими знаннями про мову, хоча і вивчивши правила мови, здебільшого
продовжують знаходитися на емпіричному рівні – натуральному, первісному рівні знань мови, що з
раннього віку забезпечують їм функціональні орієнтири й опори в потоці їхнього мовлення; вони не
просуваються далі в удосконаленні своєї мовленнєвої компетенції завдяки знанням про мову,
залишаючись на рівні мимовільного, неусвідомленого, ненавмисного володіння рідною мовою.
В старшій групі ДНЗ, а пізніше в початковій школі діти вперше ознайомлюються з метамовою. Їм
надають деякі елементарні знання експліцитних правил описової граматики, які дозволяють
починати усвідомлювати латентно набуті ними до п’яти років імпліцитні мовні знання (знання мови)
– самостійно вироблені на мимовільному й усвідомленому рівні функціональні правила оперування
рідною мовою. Відтак індивідуальна мова й власне мовлення стають для них предметом
спостереження, цілеспрямованого аналізу, об’єктивування й рефлектування – вивчення. В цьому
контексті варто згадати Сократівську знаннєву метафору: у дитини є знання, яке вона не може
усвідомити сама і їй потрібен помічник, наставник, який допомагає народити це знання. Доцільно
доповнити цю метафору й наступним положенням: у дитини є мовне знання, але вона не знає про
це й навіть не підозрює того, що володіє цим знанням. Саме тому потрібно допомогти їй
об’єктивувати приховане знання мови, рефлексувати його та своє мовлення, скориставшися
засобами метамови, що вивчається.
Якщо імпліцитні правила користування мовою, тобто знання мови діти самостійно виокремлюють
з мовленнєвого середовища, соціуму (по невідомим науці в повному обсязі механізмам походження),
то метазнання – знання про мову – діти отримують у вигляді готового наукового результату – мовних
узагальнень, зроблених дослідниками: 1) мовних понять («слово», «речення», «текст», «іменник»,
«дієслово» тощо) і 2) експлікованих прескриптивних правил описової граматики (як користуватися
мовою). Як перший, так і другий вид метазнань дитина має усвідомити, зрозуміти, навчитися доречно
користуватися ними в мовленні, а відтак набути умінь вносити певну структуризацію в сформовану
до школи мовленнєво-мовну компетенцію, творчо удосконалюючи й розвиваючи її.
Зауважимо, що в методиці української мови і практиці навчання рідної мови в школі знання про
мову невиправдано називають «лінгвістичними», пов’язуючи їх з наукою «лінгвістика». Насправді
термін «лінгвістичні знання», як зазначає О. О. Залевська, є транслітерацією англомовного терміна
linguistis knowledge. При цьому має місце неоднозначність україномовного корелята. Адже в
англомовний термін «лінгвістичний» вкладається зміст, пов’язаний зі знанням мови – її
використанням у конкретного індивіда, а не зі знаннями з науки «лінгвістика» (Залевська, 2007). У
зв’язку з цим в методиці навчання рідної мови і лінгводидактиці доцільніше було б використовувати
термін «метамовні знання», замість терміну «лінгвістичні знання», який не відображає суті
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феномену, пов’язаного зі знаннями правил прескриптивного типу, представлених наукою
«лінгвістика», знаннями про мову, або метамовою.
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К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ С
ПОЗИЦИИ УНИТРИНОЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ
TO A PROBLEM OF STYDYING OF EDUCATIONAL MOTIVATION OF
SCHOOLBOYS FROM A POSITION OF INTRAPERSONAL CONFLICTS
Красильников И. А.,
канд. психол. наук.,доцент,
практический психолог
Полтавской гимназии № 6
Krasilnikov I. A.
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В прикладном аспекте отмечается уже не новым тот факт, что традиционные методы обучения
и воспитания в современном динамично изменяющемся мире не дают того образовательного
эффекта, который был бы необходим для самореализации личности в современном
постмодернистском обществе. Наблюдения показывают, что достаточно много детей, имеющие
низкую учебную мотивацию во взрослой жизни испытывают значительные трудности личностной
самореализации.
Проблема изучения учебной мотивации школьников под влиянием образовательной среды была
всегда актуальной для научной психологии. Понятно, что подходы к решению указанной проблемы
определяются той теоретико-методологической парадигмой, в которой работает исследователь.
Выбор научной позиции при объяснении феномена учебной мотивации, зависит от возможностей
критически осмыслить выбранный понятийный аппарат, который привлекается для понимания
мотивации обучения. Исследование проблемы мотивационно-познавательного развития личности
имеет большую историю, однако, на наш взгляд, представляется перспективным ее углубление и
понимание в парадигме личностных затруднений.
В настоящее время в психологии привлекаются различные перекрестные методологические
подходы в изучении влияния личностных затруднений на учебно-познавательную активность
человека (детей). Так, в рамках общей психологии, можно выделить:
- ценностно-смысловую парадигму личности (А.Г. Асмолов, Ф.Е. Василюк, Д.А. Леонтьев, С.Д.
Максименко);
- концепцию деформации личности в контексте субъекта жизненного пути (Л.И. Анцыферова,
Б.С. Братусь, Е.Б. Старовойтенко, Л.З. Сердюк);
- парадигма экзистенциально-пограничных ситуаций (К. Ясперс, Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь) и др.
На наш взгляд, указанные подходы синтетически имплицитно или эксплицитно образуют концепт
«внутренний конфликт личности». В этом смысле, нами предлагает рассматривать проблему
учебной мотивации как результат неразрешенных субъектом внутренних и внешних конфликтов в
контексте собственного жизненного мира. Понятие «конфликт» является чрезвычайно важным при
анализе личностно-мотивационного развития человека. В психологии в этом плане, можно отметить
ряд некоторых интересных исследований: И.С. Кон [5], Е.Б. Фанталовой [8], И.В. Ващенко [2], А.М.
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Грись [3], Г.А. Балл [1], И.А. Красильников [6], С.Л. Максименко [7], Т.М. Зелінська [4], в которых
обсуждалась проблема субъективного благополучия человека с позиции внутренних конфликтов
личности.
Категории «школьник», «учебная мотивация», «образовательная среда», так или иначе, требуют
учета теоретической специфики в рамках педагогической психологии, однако общепсихологический
анализ является, безусловно, необходимым. Задача состоит в том, чтобы исследовать проблему
учебной мотивации школьников, опираясь на понимание психологической природы внутренних
конфликтов субъектов образовательного процесса.
Любой внутренний конфликт личности связан с амбивалентным отношением к значимым
объектам социальной действительности и своему «Я» в контексте значимой деятельности. Если
говорить о внутренних конфликтах школьников, связанных с процессом обучения, то с одной
стороны, уже в 3-5 классах дети (по данным пилотажного исследования) отмечают ощутимое
снижение интереса к учебной деятельности при планомерном усложнении учебной программы и
усилении педагогических требований. Фактически можно говорить, что уже на ранних этапах
школьного обучения ребенок начинает субъективно воспринимать обучение как форму
педагогического насилия. Кроме того, отмечается, что достаточно много современных детей имеют
высокий уровень когнитивной сложности, что также усиливает их внутреннюю конфликтность. Об
этом говорит тот факт, что дети в 9-11 лет способны ставить процесс обучения, выражаясь языком
А.Н. Леонтьева «на смысл». Понятно, что разрешить «экзистенциальный» внутренний конфликт
(бессмысленность получения знаний) младшему школьнику самостоятельно достаточно трудно.
Одним, из путей разрешения этого типа внутреннего конфликта у школьников, может быть, с
одной стороны, расширение жизненно-смысловой направленности личности, индивидуального
жизненного пути, путем коррекции контекста учебной деятельности в плане приобретения будущей
профессии и получения дальнейших преимуществ от нее и т.д. С другой стороны, психологический
учет индивидуальной толерантности школьника к педагогическому воздействию. Следует отметить,
что педагог, психолог должны показывать школьнику стратегии разрешения внутренних конфликтов,
жизненных трудностей, что формирует определенные субъектные качества
Выводы. Концептуальное понимание учебной мотивации школьников с опорой на категорию
«внутриличностный конфликт», на наш взгляд, может быть достаточно перспективным как, для
теоретической, так и для прикладной психологии. Следует подчеркнуть, что уже на ранних этапах
обучения, дети достаточно отчетливо рефлексируют утрату смысла обучения, что требует
совершенствования методов психологической коррекции и совершенствования методов обучения.
Можно отметить, что на учебную мотивацию школьников оказывают существенное влияние и
внутренние конфликты педагогов, родителей, как субъектов образовательного процесса. Однако, не
следует полагать, что внутренние конфликты выполняют только негативные функции для развития
личности, но обсуждение этого аспекта выходит за рамки данного научного сообщения.
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«Предмет психології найважчий з усього, що є в світі,
найменш піддається вивченню,
спосіб її пізнання вимагає особливих хитрощів і пересторог,
щоб дати те, чого від нього чекають».
Л. С. Виготський
Основна ідея Виготського зводилася до наступного: «щоб зрозуміти внутрішні психічні процеси,
треба вийти за межі організму і шукати пояснення в суспільних відносинах цього організму з
середовищем. Не всередині мозку або духа, але в символах, мові, знаряддях, соціальних відносинах
криється розгадка таємниць, інтригуючих психологів» [2; 3].
Виготський розробив теорію про вік як одиницю аналізу розвитку дитини, запропонував нове
розуміння умов, джерел, форми, специфіки та стимулів психічного розвитку дитини; описав стадії і
фази дитячого розвитку, а також переходи між ними в процесі онтогенезу; він виявив та
сформулював основні закони психічного розвитку дитини [2, с. 35].
На думку Виготського, в розвитку поведінки дитини виявляються дві лінії. Одна - природне
«дозрівання». Інша - культурне вдосконалення, оволодіння культурними способами поведінки і
мислення. Культурний розвиток полягає у оволодінні такими допоміжними засобами поведінки, які
людство створило в процесі історичного розвитку.
Яким способом культурні знаки можуть змінити поведінку, відомо кожній людині з його власного
досвіду. Наприклад, щоб щось запам'ятати, люди зав'язують вузлик або роблять відповідну
позначку. Щоб зробити просту дію, що вимагає вольового зусилля, людина кидає жереб, або наказує
собі, промовляючи: «раз, два, три» - і встає, хоча не бажає вранці залишати теплу постіль. Мати
каже дитині: «Ну, раз, два, три - і вип'ємо ліки!» За цими простими життєвими подіями Виготський
бачить факти найглибшого значення. Він пише: «У процесі розвитку дитина починає застосовувати
по відношенню до себе ті форми поведінки, які спочатку інші застосовували по відношенню до нього»
[4].
Виготський вважав, що збагнути психіку можна, лише розглядаючи її в розвитку, становленні,
переході від нижчих форм до вищих. І це пояснює його поглиблений інтерес до дитячої психології.
Не тільки закономірності нормального розвитку дитини цікавили Лева Семеновича, зокрема, він
написав багато праць з психології та педагогіки дитячої дефективності, бо «основні закони дитячого
розвитку і виховання виявляються з найбільшою виразністю тоді, коли вони вивчаються у формах,
що відхиляються від загального шляху [5].
Вивчення зіпсованого механізму, порушеного у своєму перебігу процесу, є еквівалентом
штучного експерименту і представляє природний експеримент, що дозволяє проникнути більш
глибоко в деталі даного механізму і законів, що керують перебігом цього процесу [4].
Вчений підкреслював: «Ми повинні вивчати не дефект, а дитину з тим або іншим дефектом».
Зрозуміло, що такий підхід визначає ставлення Виготського до дефекту як до соціального, а не
біологічного феномену.
Мета виховання, за Виготським, полягає не в пристосуванні і адаптації індивіда до існуючого
середовища, а в становленні та формуванні людини, «наглядача свого середовища». На думку
вченого, виховання повинно бути організоване так, щоб учнів не виховували, а щоб учень
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виховувався сам. В основу виховання має бути покладена особиста діяльність учня, а все мистецтво
вихователя не повинно зводитись тільки до того, щоб спрямовувати і регулювати цю діяльність [2].
«Можна зводити при цьому до нуля роль учителя? - питав Виготський і підкреслював: - Ні в якому
разі». Бо «виховання здійснюється через власний досвід учня, який цілком визначається
середовищем, і роль вчителя при цьому зводиться до організації та регулювання середовища».
Таким чином, виховний процес виявляється вже трьохстороннью активною взаємодією: активний
учень, вчитель, активно укладене між ними середовище. Виготський вважав, що майбутній вчитель
повинен будувати свою роботу з опорою на психологічну науку, розробці якої він присвятив своє
життя [1; 5].
ЛІТЕРАТУРА
1. Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса /
Л. С. Выготский. //
3-е. – 2008. – №1. – С. 56–65.
2. Виготський Л. С. Історія розвитку вищих психічних функцій / Лев Семенович Виготський. –
Москва: Психологическая наука, 1931. – 168 с.
3. Виготський Л. С. Знаряддя і знак у розвитку дитини / Л. С. Виготський, А. Р. Лурія. – СанктПетербург: Знание, 1930. – 244 с.
4. Выготський Л. С. Свідомість як проблема психології поведінки / Лев Семенович Выготский. –
Київ: Ранок, 1991. – 298 с.
5. Выготский Л. С. Методика рефлексологического и психологического исследования / Л. С.
Выготский. – Санкт-Петербург: Мастера психологии, 1997. – 143 с. – (Проблемы психологии).

УСКОРЕННАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА — ОСОБЕННОСТЬ
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В VUCA-МИРЕ
ACCELERATED PREPARATION OF SPECIALISTS AS A FACTOR OF ADULT
LEARNING IN THE VUCA-WORLD
Лушин П.В.
Доктор психол. наук.
Завідувач кафедри прикладної психології,
Університет менеджменту освіти.
Lushyn P.
Psy.D. Chair,
Department of Psychology,
University of Educational Management
Я, будучи специалистом по психологии усвоения иностранных языков, удивился, как в конце
семидесятых и начале восьмидесятых прошлого столетия вдруг стало особо популярным учить
иностранные языки. Заметим, это были совсем другие времена, чем теперешние. Мы уже как
минимум около 10–15 лет можем путешествовать по миру или пользоваться преимуществами
активного общения в интернете. Тогда страна была закрытой, зарубежная литературная классика
была переведена на русский или национальные языки, прочитать книгу в оригинале было
практически невозможно, интернета еще не существовало.
При этом характерно: популярен был не английский язык как таковой, который чуть ли не
десяток лет учили в школе или в вузе, а интенсивное его усвоение. Тогда методом активного
погружения в искусственную языковую среду взрослые учащиеся за какие-то 120 часов занятий (в
течение около месяца) овладевали способностью выражать мысли на чужом языке и понимать
собеседника. Это прояснило одно важное обстоятельство: потенциал человека значительно
больший, чем принято считать. Даже самые сложные навыки могут быть подвластными для
человека. Для этого нужно создать для него особые условия.
В дальнейшем условия интенсивного овладения чем-то конкретным были воспроизведены не
одиножды. Вспоминается: грянула перестройка восьмидесятых, на территорию бывшего СССР с
волной демократизации и свободы хлынули потоки практиков-психологов. Нам, тогдашним
психологам, исследователям и преподавателям, хватило в буквальном смысле несколько лет,
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чтобы подготовиться к настоящей революции в психологии на постсоветском пространстве –
переход от теоретической и объяснительной психологии к практической. В 1989 году была открыта
психологическая служба в системе образования, за несколько месяцев было принято решение
открыть так называемые специализированные курсы по подготовке психологов в системе
образования (или девятимесячные курсы по переподготовке учителей на практических психологов).
Преподаватели кафедр психологии, как правило, пединститутов стали сами переучиваться на
прикладников и учить педагогов практическим навыкам развития и помощи детям и взрослым. К
1991 году в украинских школах начали появляться первые школьные психологи. Конечно, их знания
и практика были во многом не совершенны, как, впрочем, и по окончании интенсивных курсов
овладения иностранным языком, но впервые школа получила специалистов, способных не только
объяснять, каким надо быть и что нужно делать, но участвовать в процессе развития и помощи
клиенту, школьнику, педагогу и руководителю. В стране стали появляться частные психологические
службы.
Аналогичный процесс интенсификации профессиональной подготовки происходит у нас на
глазах: с началом войны на востоке проявилась потребность в военных психологах. В буквальном
смысле за считанные месяцы в наших рядах стало появляться значительное число военных
психологов и волонтеров, способных работать с посттравмой, военным стрессом, со сложной
проблематикой переселенных и перемещенных граждан.
Какие это условия, при которых человек выходит в такой режим привычного режима
саморегуляции и учебной деятельности, когда за очень ограниченный, исторически и
биографически, промежуток времени субъекту удается овладеть крайне сложными навыками и
компетенциями? Ответ, пожалуй, один – проживание VUCA-условий переходного периода, который
в определенном смысле «травмоопасен» и может быть преодолен следующим образом:
подвергнуть/инфицировать себя «вирусом» новых возможностей и переболеть им, выработав набор
антител, обусловливающих новый уровень иммунитета. Подчеркнем при этом, что для
интенсификации процесса важно совпадение как внешних, так и внутренних условий переходности.
Включение иммунной системы субъекта сработает только в условиях, когда социальный запрос на
новую профессию или язык станет его внутренним вызовом. Подобно тому, как не все психологи в
девяностых годах или во время военных действий на востоке Украины овладели новой
психологической компетенцией военного психолога, так и не все взрослые учащиеся, попав в новую
языковую среду, реально овладеют новой речевой компетенцией.
Таким образом, важнейшим условием интенсивного овладения как иностранным языком, так и
практической психологией является реальная мотивация чуть ли не сиюминутного успеха в
коммуникации на чужом языке в условиях искусственной/учебной среды или реальное выживание в
среде естественной коммуникации в условиях чужой культуры. Применительно к внеязыковой
сфере практической психологии это означает погружение в область психологической помощи в
условиях учебной или реальной практики.
Практика интенсивного обучения/усвоения иностранного языка, продуманная еще в конце
пятидесятых годов прошлого столетия болгарским психиатром Георгием Лозановым, а также
многими отечественными специалистами в области резервных возможностей человека, показывает,
что особые достижения в учении могут быть достигнуты в условиях буквально мышечного и
эмоционального расслабления, игры, отдыха и свободного творчества, равно как и в контексте
исключительного напряжения и борьбы за жизнь. Это напрямую соответствует рассмотренным
выше представлениям о работе социального психоиммунитета, когда интенсивная учебная среда
выступает в отношении антитезиса или антигена к традиционной. Традиционная подготовка
подразумевает опору на механизмы понимания и произвольного запоминания и
дисциплинированность учащегося, в то время как в условиях интенсивного обучения задействованы
альтернативные способы переработки информации – непроизвольное запоминание, творческое
мышление и воображение. Позиция фасилитатора в отличие от традиционного педагога –
недирективная, содействующая процессу коллективной и индивидуальной самоорганизации. При
встрече с необычным подходом к обучению и непривычной манерой поведения педагога в сознании
у взрослого учащегося (с богатым опытом школьной объяснительно-иллюстративной подготовки)
возникает известная дезорганизация сознания, которая снимает барьер критики в отношении
собственных возможностей. Аналогичное явление имеет место в ситуациях, когда, например,
иммигрант попадает в иноязычную и инокультурную среду: переживаемый шок отключает
функционирование привычных, зачастую рациональных схем поведения и активизирует выработку
новых, что есть посттравматическое развитие (тезис-антитезис-синтез или ген-антиген-антитело).
Подготовка специалистов экофасилитаторов показывает, что результативность или, другими
словами, эффект научения/освоения незнакомого профессионального пространства обусловлен
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поддержанием определенного ритма, сочетающего в себе как напряжение, так и расслабление в
организации учебной среды. При этом речь не идет о намеренной травматизации взрослых
учащихся или, напротив, произвольной трансформации их опыта в исключительно положительный.
Преимуществом и отличительной чертой развития взрослого учащегося является наличие в его
опыте примеров преодоления сложных жизненных ситуаций. Курс подготовки экофасилитатора
утилизирует эти случаи спонтанной саморегуляции, что делает практически любого абитуриента
идеальным претендентом для успешного завершения курса.
Более того, идеальной для подготовки является так называемая переходная или гибридная
среда, которая существует в нашем обществе в последние годы. Она действительно сочетает в
себе признаки гибридности: с одной стороны, часть нашей страны живет в относительной
стабильности, достаточной для творческого самовыражения и развития, с другой стороны – часть
нашей страны погружена в условия военных действий и в определенном смысле требует
постоянного напряжения и преодоления. В результате, проводя аналогию с интенсивным усвоением
иностранного языка, будущий экофасилитатор является «иммигрантом», который естественным
образом погружен в среду «иноязычного и инокультурного общения» и вынужден вырабатывать
новый тип языкового и инокультурного сознания, каким является сознание психолога-практика.
В этом смысле существующие условия жизни слушателей интенсивного курса, взятые в его
парадоксальности и противоречивости, динамичности и непредсказуемости создают
благоприятные/оптимальные условия для активного использования их в качестве
естественной/спонтанной программы для подготовки экофасилитатора. Как педагог, так и группа
слушателей имеют все основания выступать в роли свидетелей, субъектов и соучастников
реальных напряжений, травм, конфликтов и кризисов, а также обретений, побед и преодолений. В
таком курсе психология становится актуальной и практической, вплетенной в биографию его
слушателей – в их новую повседневность и в реализацию перспектив развития всей страны.
Таким образом, условиями интенсивной подготовки в нашем случае экофасилитатора являются:
а) гибридная учебно-практическая среда, которая обусловливает, с одной стороны, погружение в
ситуацию реальной психологической помощи, с другой – возможность неспешного и комфортного
анализа/рефлексии собственных переживаний во время перехода/освоения новых условий
профессионального функционирования; б) опора на альтернативные механизмы переработки
информации, среди которых – творческое мышление, продуктивное воображение, непроизвольная
память, неформальное общение и интуиция; в) ориентация на опыт преодоления/проживания
критических жизненных ситуаций слушателей и педагогов; г) педагог в рамках интенсивной
подготовки фактически является фасилитатором, который отчасти создает условия для включения
ресурсов самоорганизации взрослых учащихся, а также выступает в качестве активного участника
этой коллективной самоорганизации в учебной группе. В данной связи особо важными из его
профессиональных качеств являются толерантность к неопределенности, чувствительность к
случайностям, парадоксальным и непривычным развитиям событий.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВПЛИВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА
ЕКОНОМІЧНУ СОЦІАЛІЗАЦІЮ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
PSYCHO-PEDAGOGICAL INFLUENCE OF FAMILY EDUCATION ON ECONOMIC
SOCIALIZATION OF THE PRESCHOOL AGE CHILD
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старший науковий співробітник
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Постановка проблеми. Сучасний ритм суспільного життя, розвиток сучасних технологій та
стрімкі зміни у соціально-економічному розвитку суспільства зумовлюють розширеної та поглибленої
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економічної соціалізація дітей ще із дошкільного віку. Чим більше діти дошкільного віку стикаються з
соціальною дійсністю, побутом, тим більше виникає у них питань. Повсякденне життя, сім'я,
спілкування з однолітками, нарешті, освітньо -виховна робота в умовах дошкільного закладу
формують той емпіричний досвід, який стає базою для подальшої роботи з економічного виховання
та економічної соціалізації дошкільника. Саме сімейний виховний процес є одним із головних
компонентів цієї складної системи. Так як у якому середовищі росте дитина і що здобуває,
зберігається протягом усього її життя. У зв’язку із цим, особливої уваги заслуговує дослідження та
аналіз психолого-педагогічного впливу сімейного виховання на економічну соціалізацію дитини
дошкільного віку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У дослідженнях характеру взаємовідносин між
батьками і дітьми важливий внесок зробили видатні зарубіжні й вітчизняні психологи та педагоги Е.
Фромм, Д.Бомрид, Е.Еріксон, Л.С. Вигодський, О. М. Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн та ін. Проблему
економічної соціалізації у дитячому віці досліджували Г.Авер’янова, А.Берті, О. Дейнека, Н.
Дембицька, А. Журавльов, І.Зубіашвілі, та ін. Соціалізації особистості дітей дошкільного віку значну
увагу приділяли А. Богуш, М. Галагузова, Н. Голованова, А.Капська, С.Харченко та ін. У працях
видатних психологів та педагогів Г.Костюка, О.Запрожця, М. Лісної, С. Русової, В. Сухомлинського
розкрито і доведено, що саме сімейне виховання в дошкільному віці відіграє визначальну роль у
формування особистості в процесі соціалізації дитини.
Мета тез – зумовлюється потребою в обґрунтуванні наукових підходів та усвідомленні психологопедагогічного впливу сімейного виховання на економічну соціалізацію дитини дошкільного віку.
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Перший досвід соціальної поведінки
дитина здобуває у сім'ї. Із самого народження вона у батьків бачить приклад спілкування, поведінки
і з рокам і взаємовідносини, побудови та здійснення господарської діяльності тощо. Саме сім'я
найперше у дитини включає пізнання економічної дійсності, засвоєння економічних знань,
формування навичок економічної поведінки і реалізація їх у реальній дійсності. ці навички та є
початком і прикладом їх реалізації. Але сім'я одночасно може виступати в якості як позитивного, так
і негативного фактора виховання. Найбільш ефективніший і позитивний досвід буде передаватися
при виконанні сім'єю однієї із своїх функцій – господарсько – побутової (економічної). Під час
взаємодії між членами сім'ї (родини) дитина бачить приклад використання грошей, раціонального
планування бюджету сім'ї та здійснення відповідних заощаджень і таким чином у неї формуються
основи економічної культури. За кордоном саме у дошкільному віці приділяють пильну увагу
підготовці підростаючого покоління до життя, праці, до вміння заробляти свої гроші і мати свою
справу. Спеціальні економічні програми ставлять своєю метою формувати з дитячих років
економічне мислення, поважати людей, що вміють працювати в бізнесі, дітей вчать орієнтуватися в
рекламі, правильно, ощадливо, за призначенням витрачати кишенькові гроші, не купувати
непотрібних речей, не заздрити придбань однолітків, розраховувати на свої можливості. За даними
психологів, на кордоні дошкільного та шкільного віку відбувається як би змикання зв'язків між двома
найважливішими сферами життя - світом людських відносин і предметним оточенням.
За недостатності уваги держави до виховання підростаючого покоління саме виховання у сім'ї є
необхідною складовою широкого і багатофакторного процесу соціалізації, в тому числі і економічної.
Такий процес поєднує педагогічні і соціальні впливи, цілеспрямовані та стихійні, безпосередні та
опосередковані. Зокрема, виховання забезпечує дитині «вихід у соціум» ( О.Бобак) .
Сімейні відносини та сімейна життєдіяльність тісно вплетені у соціально-економічну
реальність тому вони є одним із найважливіших індикаторів соціальної стабільності й благополуччя
у майбутньому дітей.
Висновок. Наукові дослідження та набутий досвід дає підтвердження того, що дошкільний
вік є най унікальнішим періодом життя людини. У ньому закладаються основи усього подальшого
життя. Цей період одночасно із великою кількістю досліджень і залишається досить і закритим. Так
як із народженням і розвитком нового покоління він набуває нових форм. І саме у сім'ї складаються
і поступово змінюються ті або інші життєві установки особистості, котрі і визначають сутність її
духовності, моральності та компетентності у тому числі і економічної. Тому від виховання дитини у
сім'ї залежить розвиток її економічної культури й економічної свідомості що у подальшому вплине
на формування соціально активної та самодостатньої особистості.
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Young people, including students are the future. They have a special role in the society, because their
representatives are heads of states, governments, scientists, economists, lawyers etc., they are the
generation that will make history tomorrow. Therefore, in the formation of the student’s personality the main
problem is the problem of adolescents’ self-perception and self-consciousness. Later, a more complete
definition was made by I.S. Kon, who noted that “Youth is socio-demographic group that differ on the basis
of age characteristics, features and social situation and caused by social and psychological characteristics.
Youth as a certain stage, a stage of the life cycle, is biologically universal, but its specific age limits, the
associated social status and social and psychological features have social and historical nature and depend
on social structure, culture and laws of socialization specific to the society” [3, p. 15].
The process of formation of young people’s social maturity, the choice of life way takes place in all
major spheres of the person’s life realizing through training and education, learning and transformation of
the experience of older generations. The main socio-psychological regulators of this process, as well as
youth position in society and in the structure of the historical process are the values, social norms and
attitudes.
At the age psychology the youth is characterized as a period of a stable system of values formation,
the formation of self-consciousness and social status.
A student as a person of a certain age and a personality can be seen in such manifestations [2, p. 65]:
1) social, conditioned by the student’s belonging to a certain social (academic) group and realized
through the performance of the future expert functions;
2) psychological, that is the unity of mental processes, states and personality traits such as character,
temperament, orientation, ability, which, in fact, influence the flow of mental processes and mental states
origin;
3) biological, that includes the type of nervous activities, structure of analyzers, unconditioned reflexes,
somatic type, psychomotor, physical condition and so on.
There is another feature of the mental development of students: in high school training and education
are always ahead of the development, in higher educational institution the students’ development is
sometimes ahead of education.
The second period of adolescence is characterized by perfectionism and categorical ratings. American
psychologist R. May considers [6, p. 262] that at some life period every young person feels the desire to
rebel, to declare oneself as an independent personality, even if it will cost him/her and others. It proves only
life force that breaks out, the energy and potential of the creative wealth of instinctual drives [6]. Selfappraisal of students is quite controversial and often unrealistic. It is carried out by comparing the ideal
“Me” and real “Me”. However, the ideal image of “Me” is not affirmed and may be accidental, but the real
“Me” is clearly perceived. This causes the internal uncertainty, often accompanied by external sharpness.
An important issue in the student’s development is a freshman’s adaptation to learning at higher educational
institution. A sharp change of the stereotype of work, which a boy or a girl is used to (dynamic stereotype
by I.P. Pavlov) at school, sometimes leads to nervous breakdowns and stress [2, p. 66].
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Adolescence is a period that was historically formed the latest. Its necessity is caused by the complexity
of social life and the demands that modern developed society put forward the level of professional education
and personal maturity of its adult members. Consequently, adolescence is not fully established, 15-17 aged
people even in one country may find themselves in different social conditions [8].
Youth age is a very important stage of development in human life, in early youth, when
morphofunctional aging of the body is completed, significant changes in the personality, psychological and
social aging take place. According to periodization adopted in age physiology, adolescence begins at the
age of 16 among girls, among boys – 17 years [3, p. 10].
Self-determination is the central issue in early adolescence. L.I. Bozhovych considers the cognition of
the personal place in the future, the life prospects as the central point of mental and personal development
at this age [1, p. 23].
Values are personality structure elements that characterize the content side of its orientation. Values
are stable, invariant formations of moral consciousness as its basic ideas, concepts, “value units” [5, p.
189], components of outlook, expressing the essence of human morality, and hence the common cultural
and historical conditions and prospects.
The system of value orientations is considered to be “close” program of life and is the basis for the
implementation of a certain model of a personality.
In a number of studies researchers consider the adolescence to be sensitive, very favorable for the
formation of value orientations, as a stable personality trait that promotes students’ outlook becoming, their
attitude to the surrounding reality.
Considering the features of students’ value orientations formation, the researchers argue that this
necessary and important element of personality structure is completely formed only among one-third of
boys and girls. One-third of adolescents have value orientations only at the beginning stage and one cannot
argue that they turned into a stable quality of the personality [4, p. 4].
The authors consider the perspective of time as ideas about the future plan of life, as one of the central
instance that mediates human activities, affects the content and functioning of motivation and need sphere
of personality. Students often have motives associated with their personality; there is a large enough
percentage of self-development motives. Motivation related to future professional activities and work is
weak expressed. Thus, the most characteristic is the motivation aimed at personality, personal “Me”. The
second place takes place the motivation of communication, and finally the third place belongs to business
motivation associated with the implementation of educational and other tasks [7].
A new sense of modern professionalism and the role of the personality in the formation led to a radical
reassessment of values of the professional development. The requirements to the specialists, his training
and education, to the subjects’ responsibility for the career, for his professional future have increased. The
youth, future subjects of public relations, have the problems of conscious and personality-centered choice
of profession, getting professional education and mastering education, professional growth and selfimprovement.
Student age is the beginning of the transition from adolescence to adulthood, the most important period
of self-consciousness development and self-esteem. It is found in recognizing the individuality and
uniqueness, motives of behavior and activities. The professional self-determination of students is found at
the final stage. All this makes it necessary a special work on the managing a process of the student’s
professional self-consciousness, the formation of the professional self-concept [9].
Professional self-consciousness characterizes a certain level of student’s self-determination:
understanding the life goals and plans related to self-realization in the professional field, realization of the
professional intentions, their capabilities, abilities, talents, requirements, presented by activities,
professional group.
The professional self-consciousness is formed under the influence of environment and professional
activities. The acquisition of professional knowledge, skills, inclusion of students in different types of
practice, making professional goals and ideals in the professional activities is the effective condition for the
development of a future specialist at the stage of learning. A high productivity of the process of professional
self-consciousness becoming is conditioned by the active life of the individual and professional positions,
taking into account both their own needs and the interests of society [9].
After the professionalism growth the professional self-consciousness has changed, the criteria of selfevaluation as a professional are also changing. The professional self-consciousness is reflected in the
increasing number of professional features that are reflected in the mind of a specialist, in overcoming
stereotypes, in a holistic vision of oneself in the context of the professional activities. The ability to adapt of
the individual to the requirements of the profession is feasible only through the conscious development of
the man, his ideas of life and professional plans. The activity of the personality, aimed at the professional
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choice of life plans, readiness for their adjustment, forecasting career takes a leading role in modern
conditions of the production dynamics and constant innovations.
The objective psychological and pedagogical conditions of professional self-consciousness are the
study of the requirements of the profession for future expert. In modern terms, these requirements are quite
dynamic and change under the influence of changes in economic, industrial and social relations. This fact
must be actualized in terms of individual targeting by targeting at the processes of personal professional
development, professional mobility. Therefore, appropriate and relevant issue at present conditions is to
pay attention to the study of the requirements of the profession to the personality of experts at specific
industries, to get acquainted with the problems that may arise in practice, to the research of the professional
and personal potential and its development at earlier stages of work.
One of the conditions of the professional self-consciousness formation, in our view, is future specialists’
understanding the psychological sense of professionally important personality traits. The formation of clear
ideas about the psychological components of a specialist’s personality promotes active professional
development of future specialists. In the competition the psychological readiness to the professional
activities is a part of the professional education of the personality. One of the key components of the
professional training is to develop the graduates’ vocational and psychological readiness to master labor
and professional activities. Professional and psychological training is one of the basic components of
human progress in the work, the formation of his professional self-consciousness.
A student, developing his professional self-consciousness, shows optimism concerning potential
success in the future, is more confident in his professional competence, open to professional
communications, ready to work hard, sets realistic professional goals, ready to take responsibility for
professional problem situations, showing respect for another personality, puts forward new ideas and plans
[9].
Conclusions. It is found that one of the conditions of the professional self-consciousness formation is
future specialists’ understanding the psychological sense of professionally important personality traits. It is
shown that the formation of clear ideas about the psychological components of a specialist’s personality
promotes active professional development of future professionals. It is established that in a competition the
psychological readiness to professional activities becomes a part of the professional education of the
personality, and one of the major components of the professional training is to develop youth’s professional
and psychological readiness for labor and professional activities. It is concluded that professional and
psychological training is one of the basic components of human progress in the work, the formation of his
professional self-consciousness. It is established that the formation of professional self-consciousness is
the future specialists’ self-cognition of professional, personal qualities and analysis of current requirements
relating to a specialist, the formation of ideas about the content of the profession and of oneself as its
representative; the realization of the practical importance of professional and psychological knowledge for
future professional activities. Thus, the formation of professional self-consciousness includes: future
specialists’ self-cognition of professional, personal qualities and analysis of current requirements to a
specialist’s profession, the formation of ideas about the content of the profession and about oneself as its
representative; understanding the practical importance of professional and psychological knowledge for
future professional activities.
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Співвідношення навчання і психічного розвитку не є, на наш погляд, науковою проблемою. Її
свого часу вирішив Л.С. Виготський у циклі робіт та експериментів. Насправді проблема в іншому:
уважне вивчення спадщини великого психолога, а також її втілення у науковій та педагогічній
площині засвідчує, що якраз цього втілення не було. Чому так сталося – питання не для нас. Досить
довести, що воно таки сталося, хоча вирішення Л.С. Виготським питання є дуже науковоємким і
повинно було розвиватися його учнями та співробітниками, але… не розвивалося. Спробуємо
показати це.
Л.С. Виготський бачить саморух (саморозвиток) психіки дитини, її особистості в площині, що
задається трьома векторами: «соціальна ситуація розвитку», «зона найближчого розвитку» та
«основне психічне новоутворенння віку». Можна впевнено говорити, що Л.С. Виготський задає дуже
змістовну і евристичну площину та лише намічає шляхи її дослідження і втілення, але всі ці явища
залишаються недослідженими дотепер. Натомість є теорія і практика «учбової діяльності» та
«розвиваючого навчання», які майже не корелюють або корелюють дуже незначно мірою з
відкриттям класика психології. (Зазначимо в дужках, що аналіз творів Л.С. Виготського засвідчує: він
дуже мало вживав термін «діяльність», а в роботі, присвяченій грі дошкільніків, прямо написав, що
її, гру, не можна вважати провідною діяльністю віку).
Ми маємо зазначити, що не збираємося критикувати названі напрями, а хочемо лише показати,
що відкриття Л.С. Виготського має власну цінність та змістовність.
Так, «соціальна ситуація розвитку» являє собою не просто (і не лише!) зовнішні умови, а є
відношенням людини до соціального оточення та до власного внутрішнього світу переживань. Якщо
усвідомити цю ідею Л.С. Виготського до кінця, то можна зрозуміти, що мається на увазі змістовний
вузол саморуху особистості. Якщо поєднати ці уявлення з навчанням як організованим
співробітництвом учнів між собою та з учителем – будемо мати надскладну картину саморуху
особистості, а не лише її розумового розвитку. Аспект співробітництва акцентується Л.С. Виготським
неодноразово, але й тут, на жаль, ми майже не маємо розвитку цієї ідеї ні в галузі психології, ні в
конкретній організації навчання. Хоча відомий специфічний експеримент Ш.О. Амонашвілі та досвід
вчителів-новаторів, але це не є реалізацією задумів Л.С. Виготського. Якщо ми проаналізуємо інші
вектори саморуху особисості, то побачимо, що і там відсутня наступність.
Нам здається, що поряд з іншими напрямами вивчення та практичної реалізації психології
розвитку та навчання дитини, зазначені ідеї мають право на існування та наступність. Це може дуже
позитивно вплинути на ситуацію навчання в сучасній школі.
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В умовах розпочатого реформування сучасної освіти відкриття науково-дослідної школи з
модернізацією навчання є актуальним явищем в суспільстві. Завдяки значущості модернізації
навчання наукова школа спрямовується на подолання суперечностей між традиційною системою
підготовки учнів до життя та необхідністю організовувати діючу підготовку до нового навчання.
Причинами науково-дослідного втручання в традиційні школи стали помітні розриви між реально
діючою системою освіти та новими умовами життя людей в незалежній Україні.
Наукову школу представляємо як партнерський соціум висококваліфікованих викладачів,
вчителів, керівників і реально діятиме як науково-дослідна з модернізацією навчання в сучасній
освіті.
Основну характеристику цієї школи складають проблемно-пошукові завдання; постановка
завдань; генерування ідей; інтеріоризація знань; креативність; трансформаційність; самостійність;
взаємодія в групах; практика навчання формулюванню думок; цілепокладальність; прийняття
рішень; впровадження інноваційного інструментарію, розробленого партнерським соціумом в
шкільній університетській освіті.
Основні принципи: взаємодія; здатність до рефлексії; продуктивність міжособового спілкування;
пошук і формулювання ідей; аргументація; аналіз фактів; аналіз зв’язків і взаємодій; варіативність;
візуалізація тощо.
Метою діяльності є: модернізація і інновації в удосконаленні науково-дослідного потенціалу шкіл
та університету; оптимізація контактів в партнерському соціумі; навчання освітньому менеджменту
та самоменеджменту; входження в бізнес-освіту; актуалізація між особового ділового спілкування на
засадах ринкової економіки.
Понятійно-дослідницькими концептами та їх обґрунтуванням піддано нові методи. До таких
віднесено: герменевтика, ситуація, ситуаційний розвиток, синергія, мотиваційний потенціал
діяльності.
Місією організованої модернізації визначаються нові наукові підходи до розвитку і саморозвитку
молодої людини. Мета і завдання модернізації полягають в оновленні та в провадженні
раціональних, скоординованих умов навчання.
В основі цілепокладального змісту модернізації провідними принципами є врахування вікових
потреб дитини, психологічних можливостей дорослих, досягнення взаємоузгодженості в дотриманні
принципів забезпечується рівноправність, рівність, самостійно долати труднощі, які виникають у
процесі модернізації.
Особливий простір модернізації створюється герменевтикою. Проілюструємо приклад тестового
завдання з використанням герменевтики. Інструкція: З перерахованих нижче принципів підкреслити
та обгрунтувати ті, які властиві Вам (використано опитувальник Мільмана):
Новими підходами до навчання використано ситуації і ситуаційний розвиток людини. Ситуація –
це система зовнішніх відносно індивіда умов, що спонукають та опосередковують його активність.
Ситуація розвитку – специфічна для кожного вікового періоду система відношень суб’єкта в
соціальній дійсності. Ситуація розвитку обумовлює сенс життя суб’єкта, його соціальне буття, в
умовах якого ним набуваються нові особистісні властивості і психічні утворення. Поняття «ситуація
розвитку» було введено в психологічну науку Л. С. Виготським і широко використовується у різних
наукових сферах.
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I. У
своєму
житті
потрібно
дотримуватися наступних принципів:
1. «Час − гроші». Потрібно прагнути їх більше
заробляти.
2. «Головне – здоров’я». потрібно берегти
себе і свої нерви.
3. Вільний час потрібно проводити з друзями.
4. Вільний час треба віддавати родині.
5. Потрібно робити добро, навіть якщо це
дорого обходиться.
6. Потрібно робити все можливе, щоб
завоювати місце під сонцем.
7. Потрібно набувати більше знань, щоб
зрозуміти причини і сутність того, що
відбувається навколо.
8. Потрібно прагнути відкрити щось нове,
створити, винайти.

II. Серед моїх робочих справ багато
місця займають:
1. Ділове спілкування (переговори, виступи,
обговорення і т. д.).
2. Особисте спілкування (на теми, не пов’язані
з навчанням).
3. Громадська робота.
4. Навчання, отримання нової інформації,
підвищення кваліфікації.
5. Робота творчого характеру.
6. Робота, безпосередньо не впливає на
заробіток.
7. Робота, пов’язана з відповідальністю перед
іншими.
8. Вільний час, відпочинок.

Автором науково-дослідної школи з модернізованим навчанням апробовано основні позиції
ситуації розвитку. Проілюструємо приклад ситуації на тему «Вибір». Інструкція: суб’єкту
пропонується перелік бажаних для саморозвитку досягнень в діяльності, яким треба дати одне з
визначень. Наприклад, самоконтроль – ведення щоденника, самопізнання – пізнаю себе; доповнити
перелік 2-3-ма досягненнями самостійно.
Самозаохочення
Самоподолання
Самозаспокоєння
Самопримушування
Самоініціюваня
Самопрофілактика
Самокерування
Саморозвиток
Самоконтроль
Самоствердження
Самомобілізація
Самостимулювання
Самомотивація
Самотренування
Самонавчання
Самоуправління
Самоорганізація
Самоусвідомлення
Самопереборювання
Самоформування
Самопереконування
Самооцінювання
Самопізнання
Самопокарання
Самоспостереження
До інновацій в науковій школі віднесено мотивацію. Поняттям мотивація розкрито сукупність
стійких мотивів, спонукань, що визначають зміст, спрямованість і характер діяльності людини, її
поведінку.
Мотиваційний потенціал діяльності обумовлений мотивацією досягнень – потребою
особистості запобігти невдачі всіма доступними засобами і досягти бажаного результату.
Мотиваційним потенціалом діяльності розкривається сукупність емоційних, раціональних,
інтелектуальних можливостей і здібностей людини; це соціальна система, що визначає рівень
готовності людини до здійснення мотивованих дій (поведінки) у відповідності зі своїми цільовими
установками, ціннісними орієнтаціями, інтересами, бажаннями, очікуваннями. Від ступеня розвитку
використання МПД у значній мірі залежить результативність й ефективність практичних дій,
позитивне відношення до діяльності. Мотиваційний потенціал діяльності і мотиваційний процес
забезпечують оновлення змісту навчання. Завдяки мотиваційному процесу відбувається взаємодія
основних елементів мотивації, в результаті якого формуються задум, мета, рішення і технології
вибору майбутніх дій із задоволенням потреб. Завдяки мотиваційному потенціалу і організованому
мотиваційному процесу у змістовному відношенні схема модернізації виглядає таким чином: суб’єкт
отримує інформаційний імпульсу вигляді впливу внутрішньої чи зовнішньої потреби, а також в міру
сприйняття і усвідомлення потреби займається пошуком інновації в інформаційному просторі. Сам
пошук конкретизує потребу і вимагає концентрації уваги, інтелектуально-духовних сил суб’єкта для
її задоволення. Пошук інновації в інформаційному просторі це один із важливих засобів модернізації.
Пошук інновації в безмежному інформаційному просторі завдяки модернізації завжди
цілеспрямований процес. Таким чином, формування образу модернізації та її дій вимагатиме від
людини певних зусиль. Такі зусилля спрямовують дію людини на тримання задоволення у вигляді
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усвідомленої мети дій. Але на цьому модернізація не закінчується. Ступінь наступних її дій залежить
від очікуваних результатів суб’єкта в навчанні.
Проілюструємо приклад діагностичної ситуації (на основі опитувальника Мільмана).
Найбільше мені подобається, коли:
Якби мені додали вихідний день, я б
1. 1. Не потрібно думати про насущні швидше за все витратив його на те, щоб:
турботи.
1. Займатися
поточними
домашніми
2. 2. Є комфортне, приємне оточення.
справами.
3. 3. Кругом пожвавлення, весела суєта.
2. Відпочивати.
4. Належить провести час у веселому
3. Розважатися.
товаристві.
4. Займатися громадською роботою.
5. Відчуваю прагнення до змагання,
5. Займатися навчанням, отриманням
пошуку.
нових знань.
6. Відчуваю радість від активної напруги і
6. Займатися творчою роботою.
відповідальності.
7. Робити справу, в якій відчуваєш
7. Занурений у свою роботу: вдома і в відповідальність перед іншими.
навчанні.
8. Робити справу, що дає можливість
8. Включений в спільну роботу з іншими.
«заробити» похвалу, оцінку «відмінно», гроші, а
також отримати позитивні емоції.
Методами інновації є: вибір, моделювання, переконання, усвідомлення, «суб’єктивного
розуму», самопереконання, подяки, прийняття. У розкритті методів використовуються візуалізація:
символи (цифри, букви, абревіатури), образи ключового змісту поняття, графічні зображення тощо
Метод вибору. Обґрунтування значущості методу вибору проілюструємо на прикладі.
У навчальному змісті, що віднесено до інновацій діє «концесія» як домовленість (договір) щодо
наукових досліджень та аналізу його результатів. Явище «концесії» ще розкривається як
підприємство, організоване на підставі різного типу домовленостей і договорів.
Ефект науково-дослідного навчання забезпечується створенням інноваційних майданчиків,
спрямованих на розробку, апробацію та впровадження психолого-педагогічних технологій.
Модернізація, інновації науково-дослідної школи сприятимуть:
• Підвищенню ефективності освітнього процесу в цілому.
• Активізації пізнавально-пошукових здатностей учасників школи.
• Підвищенню рівня професійної майстерності вихователів дошкільного закладу, вчителів
початкової школи, основної і старшої та студентів першокурсників.
•
Особистісно-професійному зростанню студентської молоді.
• Активізації уваги батьків, фахівців різних профілів та громадян, зацікавлених у створення
інформаційно-інноваційного середовища для підвищення якості освіти.
• Підвищенню ефективності науково-дослідницького навчання, інформаційно-комунікаційних
технологій, зміцненню позитивного потенціалу людей і наповнення його відповідно новим
ставленням до освіти та здоров’я людини.

СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ПРОМІСКУЇТЕТУ
THE NEW VISION OF PROMISCUITY

Ткач Б.М
Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України
Bogdan Tkach
PhD in Psychology, Senior Research
in Institute of Psychology named by G.S. Kostyuk of the
National Academy of Educatonal Sciences
Традиційною зараз вважається моногамна модель сексуальності. Інші форми сексуальної
поведінки у нашому «елітарному, аграрно-індустріально-інформаційному суспільстві» обмежуються
чинним законодавством. Кожна культура спонукає своїх адептів сприймати певну поведінку, як
природно правильну, а іншу як природно хибну. Секс регулюється численними звичаями, традиціями
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і табу. Через культуру розвивають наші певні схильності, особливості і викорінюють все, що
вважається загрозливим для буття соціуму. У такий спосіб ми стаємо обмежені власним розумінням
в тому що є нормальним і природнім. Зокрема, теза про те, що чоловіки є хтивими і постійно мають
жагу до сексуальної насолоди, а жінки є перебірливими, які обмінюють свою сексуальну свободу на
турботу про неї і її дітей, а при найменшій можливості прагнуть до позашлюбних відносин з іншими
більш привабливими чоловіками. Погодьтеся, що це надто економічний підхід до сексуальних
взаємин – «дай за дай», як базовий обмін в умовах вільного ринку, у даному випадку це – проституція
[1]. Згідно прийнятого наративу, людиною керує лише особистий інтерес – Homo Economicus (термін
Джона Стюарта Мілла), але нейропсихологи знають, що це не так, бо при кооперації у людини
активуються передньо-нижня частина смугастого ядра та орбіто-фронтальна кора точно так, коли
ми отримуємо велике задоволення. Тому, варто здійснити детрибалізацію (термін Д. Кемпбела, який
означає вихід за межі власного племені) і звільнитися від упереджень та помилкових припущень
суспільства і реалістично з наукової позиції поглянути на сексуальні схильності сформовані у
філогенезі. А також уникати фундаментальної когнітивної помилки – коли власний досвід вважається
стандартним.
Людство лише останні 5% свого буття дотримується моногамної моделі сексуальності і
природною поведінкою для людей є проміскуїтет – багато чоловіків і багато жінок [2]. На користь цієї
тези свідчить анатомія геніталій людини, бої між сперматозоїдами від різних самців, постійна
готовність до тілесної втіхи жінок та їхня голосна копуляторна вокалізація, яка приваблює ще більше
чоловіків тощо. Більш популярними, як серед жінок так і чоловіків є сюжети сексу між однією жінкою
та кількома чоловіками, а ніж секс одного чоловіка з багатьма жінками. Пролактин у чоловіка після
оргазму викликає розслаблення, а у жінки навпаки активність – стартовий оргазм. Порівняно з
чоловіком жінка є сексуально ненаситною і прагне заволодіти репродуктивним матеріалом від
якомога більшої кількості чоловіків.
Причиною переходу до моногамії, на думку антропологів, став перехід від егалітарного
суспільства до аграрного через появу землеробства. Буття людей кардинально змінилося як у
біологічному (різко зросли рівні інфекційних хвороб, смертності, насильства та недоїдання) так і
соціальному (суспільство егоїстичних індивідуалістів, ворожнеча за ресурси). Відбулося
привласнення простору, матеріальних ресурсів, селекція рослин, одомашнення тварин та
окультурення людей [3]. Трипільська культура, якою ми так гордимося, свідчить про неймовірні
масштаби будівництва нашими предками оборонних споруд – «зміїні вали» для захисту родючих
земель від загарбників. Люди почали укладати майнові договори, давати обіцянку сексуальної
вірності на майбутнє і супроводжувалося це церемоніальним дійством – зараз це явище називається
шлюб. Чоловік, незважаючи на якість свого репродуктивного матеріалу та біосумісність, взяв
тоталітарний контроль над репродуктивним матеріалом жінки, через що виникла нова проблема, як
неплідна сім’я. Відбулася стигматизація осіб, які в силу певних життєвих обставин не попали у рамки
моралі та законодавства («незаконно народжені діти», «байстрюки», «сучі діти», «підпанки»), що
призвело до різкого зростання інфантициду. Культура почала пропагувати патологічно одержиму
закоханість, ревнивість, власницькі риси в характері, сексуальну вірність, пожертву власної гідності,
самоповаги та вчинення небезпечних вчинків задля маніакального кохання [2].
Науковці-моралізатори почали фальсифікувати дані, приховуючи існування проміскуїтету, який
присутній майже у всіх тварин, демонструючи лише фрагменти вірності під час вагітності та при
вихованні потомства. Сучасний ДНК аналіз спростував хибні догми моралізаторів.
Відлуння егалітаризму та проміскуїтету зустрічаємо і зараз коли до старших людей навіть, якщо
вони і не є біологічними родичами, звертаються: Батьку, Мати; а до молодших: Синку, Донько.
Весільні обряди також зберегли елементи проміскуїтету, у прихованій формі, але все ж таки: «танець
з хустинкою», весільні ігри з хтивим ухилом, наявність свідків з боку нареченого і нареченої, традиція
кумівства тощо.
Чоловіку для здорового функціонування так само і для жінки потрібна сексуальна новизна. Якщо
у житті присутня сексуальна нудьга, то у чоловіка (найчастіше у 40 років, коли є статус, добробут,
діти, а у жінки наближається клімактеричний період) виникає сексуальна фрустрація через зниження
рівня тестостерону, а це призводить до появи зниження агресивності, хронічної депресії, зниження
когнітивних здібностей, втрати сенсу життя, зникнення амбіцій, поганого самопочуття, змінюється
модуляція голосу, зростання у чотири рази рівень будь-якої патології (інфаркт міокарда,
онкозахворювання, інсульт, стареча недоумкуватість). До речі рівень тестостерону зменшується у
чоловіків які у шлюбі, а особливо коли є маленькі діти. Проте, у чоловіків які мали позашлюбні
сексуальні стосунки, констатували вищий рівень тестостерону, а також виявили у них відчуття
задоволення від життя та шлюбу, кращі показники здоров’я та когнітивних здібностей.
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Виникає конфлікт між сучасними соціальними вимогами та потребою біології. Для уникнення
сексуальної фрустрації чоловіки вдаючись до брехні і заводять сексуальні відносини поза шлюбом.
Звісно жіноча інтуїція, хороший нюх і неймовірно розвинений емоційний інтелект не дають практично
жодного шансу чоловіку довго приховувати свої таємниці. Такий вчинок, з позиції сучасного
сексуального наративу, розцінюється як сексуальна невірність, що може бути підставою до розриву
шлюбної угоди. Є інший варіант це – відмовитися від сексу з іншими жінками, окрім власної дружини,
а спрагу за сексуальною новизною тамувати у порнографії, віртуальному сексі, урізноманітненні
життя секс-іграшками, відвідуванні стриптиз-клубів, або свідомо нищити в собі чоловіка вживанням
антидепресантів, відволікатися захопленнями (алкоголь, ігроманії, роботоголізм, спорт, рибальство,
мисливство, релігійність, творчість тощо). Зараз масовим порятунком стала віртуальна
сексуальність, яка характерна для звичайних людей, а не для осіб з вадами, як раніше вважалося.
[1]. Деякий час вищезгадані сублімаційні засоби дозволяють утримувати поведінку у рамках моралі і
чинного законодавства. Є інший спосіб – законний, це розлучення і пошук нової партнерки, почавши
все з початку. Розпад сім'ї призводить до скалічення долі дітей. Через деякий час новий сексуальний
об’єкт для чоловіка стає нецікавим (ефект Куліджа) і все починається з початку. Це явище
називається послідовна моногамія у полігамії.
Як бачимо у модерній сексуальності до якої змушує сучасне законодавство з моралізаторським
підходом – «як має бути», абсолютно відсутнє розуміння людської сексуальності та турботи про
психічне та фізичне здоров’я нації. Результатом є зростання кількості матерів-одиночок, неповних
сімей та інфантициду, а кількість розлучень починає наближатися до кількості укладених шлюбів.
У Саудівській Аравія, Єгипті (шиїтські мусульмани) надзвичайно гостро ставляться до
сексуальної невірності, проте, для короткочасних відносин існують «короткочасні шлюби для сексу»
(жінка в цьому шлюбі ні на що не може претендувати) на невизначений термін від кількох годин до
кількох років і при цьому нема жодної потреби розривати основний шлюб. У цьому випадку бачимо
розумну синергію між моральними принципами релігії і біологічною потребою. У Англії та США у
публічних висловленнях присутнє власницьке ставлення до сексу, тому сексуальна невірність
піддається осуду, а відсутнє вирішення проблеми проміскуїтету призводить до драм і трагедій у
людських долях. Тоді як у Франції до цього вимушеного явища ставляться більш толерантно. У
країнах з егалітарним суспільством (це там куди ще не добралися місіонери зі своїми духовними
цінностями) такої проблеми взагалі не існує, також не існує явища, як зґвалтування. У західному світі
все частіше стає популярний «відкритий шлюб», який ґрунтується на такій системі етичних поглядів
на кохання, як поліаморія. При цій формі шлюбу обоє домовляються про можливість відкритих
сексуальних відносин з іншими. Є спостереження, що в такому шлюбі партнери терпимо ставляться
один до одного і зберігають свою незалежність та індивідуальність [4].
Трендом у суспільстві споживачів є юність, її обожнюють. Юність розцінюється як щастя, а
старший вік як покинутість. З’явилися цілі психологічні комплекси сексуального характеру у жінок від
40 років, як нервова анорексія, сором свого тіла, страх перед ознаками старіння тощо [3].
Тому сучасну модель сексуальності (моногамія) та інститут сім’ї (ядерна модель сім’ї) нами
розглядається як цивілізаційна девіація, а задля зменшення критики з боку моралістів, назвемо це
вимушеною адаптацією до нетипових соціально еротичних колективних стосунків. Отже нашому
суспільству необхідно щось робити для вирішення цієї штучно створеної правовим полем
сексуальної девіації з психотравматичними наслідками, як для дорослих так і дітей та обтяженням
для бюджету країни. Вважаємо, що потрібно позбутися антиеротичних упереджень і здійснити
розумну лібералізацію, яка зробить сексуальну насолоду доступнішою і тим самим зменшить рівень
невротизації у суспільстві.
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STRESZCZENIE
Zdrowy styl życia jest obecnie coraz częściej w centrum badań i zainteresowań wielu dyscyplin
naukowych. Jest on szczególnie pożądany u kobiet podczas ciąży. Ciąża jest tym etapem życia kobiety,
który budzi niezwykle wiele emocji. Radość, związana z przyjściem na świat nowej istoty, przeplata się z
obawami zarówno o zdrowie dziecka, jak i przyszłej mamy. Dbanie o zdrowie w ciąży to równocześnie
troska o rozwój dziecka, które ma przyjść na świat. Niezbędna jest znajomość podstawowych zasad
dotyczących zdrowego odżywiania oraz regularne wizyty u lekarza. Nieprawidłowe żywienie podczas ciąży
może niekorzystnie wpływać na rozwój dziecka i być przyczyną poronienia lub przedwczesnego porodu.
Niedobór specyficznych składników pokarmowych w czasie ciąży może również wpływać na powstawanie
wad rozwojowych i chorób, które rozwijają się w dorosłym życiu.
Nie bez znaczenia jest również właściwa pielęgnacja w ciąży np. dbanie o wygląd oraz aktywność
fizyczna, które są podstawą dobrego samopoczucia kobiety ciężarnej. Chcąc zapewnić dziecku
prawidłowy rozwój, należy już od chwili poczęcia zadbać o to, by zapewnić organizmowi kobiety
niezbędnych składników pokarmowych, odpowiedniej dawki ruchu, komfortu psychicznego i opieki
lekarskiej. Kondycja zdrowotna kobiety jest bardzo ważna, ponieważ chodzi o dobrostan aż dwóch osób
– rozwijającego się dziecka i matki. Styl życia jest jednym z istotnych czynników kształtujących zdrowie.
Składa się nań: właściwe odżywianie, aktywność ruchowa, umiejętność radzenia sobie z sytuacjami
stresującymi w życiu prywatnym i zawodowym a także unikanie zachowań ryzykownych, takich jak palenie
papierosów czy picie alkoholu oraz wykonywanie badań kontrolnych. Profil dla kobiet w ciąży rozszerzony
to badania, które pozwalają na szczegółową ocenę zdrowia przyszłej mamy. Dzięki tym badaniom można
także kontrolować przebieg ciąży i na czas wykryć zagrażające zarówno ciężarnej, jak i dziecku choroby.
Styl życia kobiet w czasie ciąży ma ogromne znaczenie dla zdrowia zarówno matki, jak i dziecka,
dlatego też uważa się okres ciąży za najlepszy czas zmiany dotychczasowego stylu życia i przyjęcia
zachowań prozdrowotnych. Kobieta wówczas jest bardziej zmotywowana do tego, by dbać o siebie i swoje
dziecko. Zdrowy styl życia matki stanowi jeden z istotnych elementów wpływających na prawidłowy rozwój
i poród oraz zdrowie dziecka.
BIBLIOGRAFIA
Bień A.M. Opieka nad kobietą ciężarną. Warszawa 2009.
Biernacka J.K., Hanke W. Wpływ stresu psychologicznego w pracy zawodowej i pozazawodowej na
przebieg i wynik ciąży. „Medycyna Pracy” 57:2006 z.3 s. 281-290.
Durka A. Żywienie kobiet w ciąży. „Położna. Nauka i Praktyka” 2008 nr 2 s.33-34.
Ivory L.C. Odżywianie i wysiłek podczas ciąży. Szczecin 1993.
Kaiser A., Sokołowski M. Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w kontekście zdrowia i rozwoju
noworodka. „Rocznik Lubuski” 40:2014 nr 2 s.275-287.
Maciąg D., Figuła A, Cichońska M., Kucharska K. Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w
okresie ciąży. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis 2013 nr 1 s.69-94.
Majewska M. Profil dla kobiet w ciąży – jakie badania powinna wykonać kobieta w ciąży?
http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/profil-dla-kobiet-w-ciazy-jakie-badania-powinnawykonac-kobieta-w-ciaz_38512.html [8.05.2017]

48

ОЧІКУВАННЯ ТА РЕАЛЬНІСТЬ: СПРИЙМАННІ ПОЧАТКУ РЕФОРМУВАННЯ
ШКОЛИ ПЕДАГОГАМИ
EXPECTATION AND REALITY: PERCEPTION OF BEGINNING OF
REFORMATION OF SCHOOL BY TEACHERS
Шестопалова О.П.
канд. психол. н., доцент
Криворізький державний педагогічний університет
Shestopalova О.H.
Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.),
Associate Professordoc.
Kryvyi Rih State Pedagogical University
Активне обговорення науково-методичних змін в аспекті реформування школи йшло протягом м
2016-2017 навчального року. Щодо початкової школи, то вже в цьому році відбулись кардинальні
зміни психолого-педагогічної парадигми навчання шестирічних дітей. Метою статті є аналіз
ставлення педагогів до окремих аспектів реформування початкової та старшої школи як
відображення зіткнення очікувань та перших інноваційних змін. Зміни, які побачили в цьому
навчальному році педагоги початкової школи можна поділити на методологічні (парадигмальні),
технологічні та ті, що пов’язані із людським чинником (суб’єктивні очікування з боку вчителів, батьків
учнів та соціальні очікування в суспільстві щодо реформи в суспільстві).
Очікування та ставлення вчителів відносно основних змін у навчанні першокласників стали
предметом нашого розгляду. Зауважимо, що зміни у звичних, роками напрацьованих діях вчителя,
по відношення до шестирічної дитини є своєрідна соціальна міні- революція. Ю.Б. Гіппенрейтер
досить давно звернула увагу на практику в американських школах вчити писати дітей олівцем та
акцент на розвиток навичок самоперевірки та корекції [2]. Перевагою такого прийому є відсутність
побоювання дитини зробити помилку або написати «негарно» та одержати низьку оцінку. В цьому
році вчителі перших класів дотримувались рекомендації надавати оціночне судження при перевірці
письмових робіт у першому класі. Для оцінок у зошитах і щоденниках учитель може обрати колір
ручки на власний розсуд. Перший клас узагалі (як і до того) має жити без оцінок. На практиці ж
частина батьків наполягає на оцінках. У других-четвертих класах замість п’яти предметів оцінку
можна ставити за три. Решта оцінюються оціночними судженнями на зразок «Добре», « Молодець»,
«Будь більш старанним». Можна тільки привітати таку інновацію, зокрема для профілактики
виокремлених А. Венгером синдромів, що позначають спотворення адаптації до школи - хронічної
безпорадності, шкільної тривожності, уходу дитини від навчальної діяльності у світ фантазій на
уроках. Все ці проблеми шкільної адаптації найчастіше результат свідомого чи мало усвідомленого
тиску на дитину очікувань та шкільних вимог з боку батьків та вчителів [1].
В перспективі для учнів з’явиться можливість навчання в різновікових предметних або
міжпредметних групах. Задля цього зазнає змін організація простору класу: крім класичних
варіантів, можна використати мобільні робочі місця, які легко переорієнтовувати для групової
роботи. Планується розширення діапазону організаційних форм, методів навчання, способів
навчальної взаємодії, що мають на меті практичну спрямованість навчання і базуються на
взаємозв’язках урочної та позаурочної діяльності. Педагоги відмічають, що розвантаження не можна
назвати до кінця ефективним, тому що після розвантаження програм вийшов документ “Орієнтовні
вимоги до контролю оцінювання навчальних досягнень учнів”, який прийняли без громадського
обговорення. В результаті у цих вимогах збільшили кількість контрольних робіт і вимоги до них
порівняно з попереднім роком.
Виявивши проблемні місця в методичних змінах, ми зосередили увагу на більш об’єктивному
виявленні ставленні вчителів до цих змін з допомоги спеціально складеної анкети. Наводимо основні
тенденції виявлені в анкетуванні. Ставлення до більшої методичної самостійності вчителя
переважно позитивне (83,3), в рівній пропорції безумовне позитивне та нейтральне -8,3%. Більшість
вчителів вважає, що негласно таку самостійність вчителі мали й раніше.
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Завдання наблизити термінологію підручників до вікових особливостей дітей педагоги оцінили як
виконане частково. Оцінювання результатів вимоги виконання дитиною завдань олівцем викликало
найбільш розбіжність у відповідях. Майже половина вчителів поставились до цього скептично.
Подібне ставлення можна пояснити так: вимога підриває певні переконання вчителів та батьків учнів
про важливість каліграфії. В цій тактиці також була своя логіка, окрім письма, дитина вчилась
впорядковувати простір на площині листа, оволодівала просторовою орієнтацією.
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Педагоги вважають
частково забезпеченим в методичному плані завдання перевірки
навчальних досягнень учнів на різних когнітивних рівнях (на відтворення знань, на розуміння, на
застосування в стандартних і змінених навчальних ситуаціях, уміння висловлювати власні судження,
ставлення, оцінки). Обережна оцінка частково скоріше свідчить про нерозуміння складності такого
завдання, зокрема здатність до власних суджень.
Ставлення до методичної вимоги виставлення балів з обов’язковим супроводженням
оцінювальними судженнями скоріше актуальне до вчителів 2-4 класів. Проте, 16,6% відповідей
(нейтральне й негативне ставлення),
свідчать про те, що насправді такий перехід до
індивідуалізованої оцінки досягнень учня обтяжує частина вчителів та їх тягне до більш простого
бального оцінювання. Подібну тенденцію зазначаємо щодо інших критеріїв оцінювання. Отже
питання індивідуалізації оцінювання яке стає більш гнучким та неформалізованим, викликає певну
розгубленість у педагогів.
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Оцінка ефективності для навчального процесу перенесення деяких тем у більш старші класи та
скасування ряду вимог викликала більш поляризовану реакцію: так привели -66,7, скоріше –ні 33,3%. Отже у третини скептичне ставлення намагання досягти вікової диференціації.
Отже, незважаючи на розбіжності в окремих питаннях, 75% педагогів позитивно оцінили початок
реформування школи. Скептиків –чверть від опитаних. Додаткове обговорення ситуації вказує на
певну втому частини педагогів від спроб реформування, які нічим не закінчились.
Активне осмислення інновацій в старшій школі також триває: бурхливо відбувається обговорення
та сприймання змін у профільному навчанні. Ідея навчальних профілів не е новою в українській
освітній системі, проте вона нібито «додавалась» до єдиного блоку обов’язкових предметів, число
яких зростало. На сьогодні ідея полягає у значній зміні моделі навчального плану в старшій школі,
зокрема це заміна 4 предметів природничо-наукового характеру єдиним світоглядним курсом
«Людина і природа» для суспільно-гуманітарного профілю. Аналіз основних методичних документів,
які мають обговорити педагогічні корективи, дозволив встановити основні позиції в спеціальній
анкети та виявити ставлення педагогів до цих позицій.
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Ставлення до переліку дисциплін із інваріантного (обов’язкового) складника навчального плану
в переважній більшості (70%)- позитивним, 30% -скоріше негативне та негативне. Ідею про те, що
посилення профільного типу навчання в старших класах забезпечить освітні потреби
старшокласників, зумовлені орієнтацією на майбутню професію та їх життєву перспективу
позитивно оцінюють 70%, тоді як 30% мають сумнів у цьому. Методична проблема невідповідності,
ускладнення термінології програм, якою мають користуватися вчителі та автори підручників оцінена
як розв’язана 10% вчителів, як частково розв’язана -80%, вчителів, і як зовсім не вирішена -10%
вчителів. Оцінка можливої заміни в 10-11 класах суспільно – гуманітарного профілю фізики,
географії, хімії та біології на єдиний світоглядний курс «Людина і природа» виявило протилежне
ставлення (50% - безумовне позитивне та позитивне й 50% скоріше негативне та негативне). Крайні
позиції зауважимо займають по 10% вчителів.
Вчителів основної та старшої школи більш активно використовували Ви для методичних завдань
сайт ЕdЕга або інші освітні портали, сайти, ніж вчителів початкової школи – відповідно 80% активно
користуються цими ресурсами, а 20% -частково. Методичне забезпеченим практику оцінювання за
різними критеріями (сформованість ключових і предметних компетентностей, способів навчальної
діяльності, досвід творчої діяльності) за предметами основної та старшої школи вважають 40% від
опитаних, частково забезпеченим -60%. Ставлення до можливості навчального закладу самостійно
визначати спецкурси та факультативи за профілем закладу позитивне (20% безумовно позитивне і
80% -позитивне). Ставлення до сукупності змін навчального плану для профільного навчання в 1011 класі в цілому є позитивним: (90%), а 10% опитаних надали негативну оцінку.
Виявлені тенденції свідчать про більш виражену тенденцію до позитивного сприймання перших
кроків реформування в початковій школі. Проте, усне опитування вчителів виявило досить строкату
картину оцінок. Зокрема, використання олівця першокласником при навчанні письма та
використання іншого кольору пасти при коригуванні чи написанні зразка виявилось не дуже вдалим.
Найбільше сумнів викликає новий підхід до формування техніки читання та усного рахунку.
Нагадуємо, що в основі цих дій лежить сформованість внутрішнього плану дії, що є важливим
новоутворенням в цьому віці. Вчителі основної та старшої школі в цілому налаштовані позитивне
щодо профільної старшої школи, проте найбільші сумніви викликають відмова від блоку природничонаукових дисциплін, хоча половина вчителів вважає це доцільним кроком.
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