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ПЕРЕДМОВА 

Пропонований увазі Читача збірник  містить матеріали Круглого столу, 

організованого Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 70-ліття від   

початку роботи якого відзначається в  2015 р., і присвячується творчій спадщині 

визначного українського психолога, одного з організаторів роботи цього інституту 

Івана Омеляновича Синиці. Ініціаторами щорічного зібрання  Круглого столу є 

співробітники лабораторії психології навчання, яка носить ім’я І.О. Синиці. 

Загальним змістовним напрямком роботи  Круглого столу є обговорення теоретичних 

питань педагогічної психології,  встановлення смислових зв’язків між науковою 

спадщиною І.О.Синиці і сучасними дослідженнями,  аналіз стану психології освіти в 

контексті його ідей. Наукова робота І.О.Синиці в Інституті психології розпочалась  в 

1951 р., з 1955 р. він завідував відділом педагогічної психології, а з 1960 р. і до своєї 

смерті в 1976 р.  — лабораторією психології навчання. До числа  фундаторів, що 

закладали підґрунтя педагогічної психології в усьому різнобарв’ї теоретичних та 

емпіричних підходів,  по праву належить  І.О. Синиця, його творчий доробок є одним 

із чинників становлення Інституту психології  в якості центру теоретико-

методологічних і прикладних досліджень в Україні. 

В  працях І.О.Синиці ми знаходимо відображення багатьох основних проблем 

педагогічної психології – визначення закономірностей навчання, виховання людини й 

розвитку особистості,  взаємовідносин в освітньому просторі, питань психології 

педагогічної діяльності і професійної підготовки вчителя, місця експериментальних 

досліджень в освітньому процесі, проблеми індивідуального підходу. В контексті 

продовження гуманістичних  традицій вітчизняної психологічної думки І.О.Синиця 

збагатив вітчизняну психологію рядом важливих положень, що мають як теоретичне, 

так і практичне значення; в науковому доробку він   постає як послідовний 

продовжувач  лінії психологізму у вітчизняній педагогіці, глибокий знавець і 

ентузіаст впровадження психологічних знань в педагогічну практику,  ерудований 

практичний психолог, який творчо осмислив і поглибив уявлення про цілий ряд 

найважливіших розділів дитячої та педагогічної психології.  

Традиційно на щорічних засіданнях Круглого столу учасниками 

обговорюються актуальні проблеми  всебічного розвитку особистості в освітньому 

просторі, психологічного забезпечення навчального процесу, психолого-педагогічної 

підготовки вчительських кадрів.  

Основними напрямками цьогорічного зібрання стали: авторські підходи І.О. 

Синиці до аналізу процесів і явищ у системі  освіти;  психологічна культура 

працівників освіти; психологічні аспекти сучасної соціальної ситуації взаємодії 

вчителя і учня; діяльнісна самореалізація  особистості в освітньому просторі; 

завдання Інституту психології ім. Г.С. Костюка на шляху розвитку    психологічної 

науки,  освіти та психологічної практики в Україні. Означені проблеми викликали 

активне  обговорення, творчі продуктивні дискусії. 

Сподіваємось ці дискусії спонукатимуть психологів та працівників освіти до 

наукових пошуків.  

Організаційний комітет 

Науковий комітет  
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Бойко С. Т., науковий співробітник лабораторії  

психодіагностики та науково-психологічної інформації 

 

Останнім часом дедалі вживанішими стають поняття «інформаційна 

війна», «інформаційно-психологічна безпека», «інформаційно-психологічний 

захист». Адже становлення інформаційного суспільства, однією з ознак якого є 

збільшення потоків інформації внаслідок розвитку інформаційних технологій, у 

нашій країні відбувається в умовах  військового конфлікту, 

внутрішньополітичного конфлікту і складного економічного становища. Не 

дивно, що часто причиною різноманітних неврозів, депресій, страхів, фобій є 

саме інформація. 

Як показують опитування, перше місце серед джерел інформації в 

Україні належить телебаченню. Візуальний канал є провідним для отримання 

інформації із зовнішнього світу (більше 90% ми отримуємо з його допомогою). 

З новин ми дізнаємося про все нові людські трагедії, загибель десятків, сотень, 

а то й тисяч людей внаслідок воєнних конфліктів, терактів, природних 

катаклізмів, техногенних катастроф та аварій. Аналітики лякають похмурими 

прогнозами, а тематика фільмів і серіалів так само здебільшого перебуває в 

кримінальному полі. 

Комп’ютер у нашому житті є необхідним джерелом інформації – але 

тільки за умови правильного використання. Адже психологи відзначають 

серйозні зміни в пізнавальній та комунікативній  сферах особистості –   

користувачі Мережі часто не в змозі перевірити достовірність інформації, 

з’являється інтернет-залежність, комп’ютерна ігроманія, захоплення 

спілкуванням через Інтернет («чатоманія»). 

Спілкуючись з іншими людьми, індивід часто також отримує безкінечні 

потоки інформації, від яких не знає, як захиститися (різноманітні чутки та 

плітки, розмови про хвороби та всілякі негаразди). 

Україна завжди була полем для інформаційних битв, і для підвищення 

ефективності реалізації владних стратегій використовуються найсучасніші 

інформаційні технології, які допомагають перетворити суспільство в об’єкт 

маніпулювання. У масову свідомість наполегливо впроваджують твердження, 

котрі, нескінченно трансльовані ЗМІ, утворюють свого роду каркас з керівних 

думок, настановлень та обмежень, що визначають і регламентують реакції, 

оцінки і поведінку публіки. Для більш ефективного маніпулювання 

громадською думкою дезінформація може поширюватися одночасно через 

друковані та електронні ЗМІ, телебачення, мережу Інтернет, чутки тощо. 
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Наявні зараз можливості ЗМІ у висвітленні різних аспектів політичної, 

економічного і духовного життя сучасного суспільства стали найпотужнішою 

зброєю у глобальній політиці, інструментом у вирішенні геополітичних завдань 

нарівні з військової блокадою та економічними санкціями. Пропаганда, засоби 

масової комунікації є активними учасниками збройних конфліктів. У минулому 

столітті мета пропаганди полягала головним чином у тому, щоб демонстрацією 

сили вселити супротивникові страх, а самому собі надати мужність. 

Натепер військова операція без дезінформації та психологічного тиску на 

супротивника з маніпуляцією громадською думкою всередині країні чи світі 

просто немислима. Початку військових дій завжди передували потужні 

інформаційні кампанії, метою яких була насамперед дискредитація 

супротивника і створення образу ворога – що ми і бачимо у розв’язаній Росією 

війні проти України. 

Інформаційно-психологічна безпека особистості – це захищеність психіки 

від шкідливих інформаційних впливів, що здатні проти волі і бажання людини 

змінювати її психологічні характеристики та поведінку. 

Для забезпечення інформаційно-психологічної безпеки особистості 

існують різноманітні способи запобігання чи нейтралізації негативного впливу 

інформації. Зокрема, за В. Левицьким, це 1) «Відхід» – збільшення дистанції, 

переривання контакту, вихід за межі досяжності інформаційного впливу 

(відмова від перегляду/прослуховування/читання  певних каналів ЗМІ, зміна 

неприємної теми розмови, ухиляння від зустрічей з тими, хто є джерелом  

неприємних переживань; 2) «Блокування» – контроль інформаційного впливу 

(критичне сприйняття інформації, емоційне відчуження, збільшення 

міжособистісного простору під час розмови та ін.); 3) «Керування» – контроль 

процесу інформаційного впливу, вплив на його характеристики і джерело 

(використання зворотного зв’язку – участь в опитуваннях рейтингу 

популярності певних ЗМІ тощо, вираження свого ставлення до певних 

видовищних заходів, використання під час бесіди принципу «своїх не 

ображають, ослаблення чи дестабілізація активності співрозмовника 

несподіваним відволіканням та ін.); 4) «Зачаювання» – контроль своєї реакції на 

зовнішній інформаційний вплив (відтермінування своїх реакцій, поспішних 

висновків та оцінок, затримка і відмова від дій та вчинків, викликаних 

інформаційним впливом, маскування, приховування своїх почуттів та емоцій). 

Уміння застосовувати різноманітні засоби інформаційно-психологічного 

захисту залежно від ситуації є одним із чинників формування інформаційно-

психологічної культури особистості, необхідної і у сфері професійної 

діяльності, і для особистісного функціонування у сучасному світі.  

Інформаційно-психологічна культура особистості передбачає виховання 

особистої відповідальності за поширення інформації, а також вироблення 

культури виробництва і споживання інформації, а саме: розвиток оптимальної 
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реакції на отриману інформацію та адекватна поведінка, формування уміння 

діяти в умовах надлишкової чи недостатньої інформації, оцінювати її якість, 

відбирати достовірну інформацію. 

Слід зазначити, що система удосконалення адаптації населення України 

до інформаційного суспільства та підготовки фахівців у сфері інформаційної 

безпеки в Україні значно трансформована у інформаційно-технічному напрямі. 

Не розвинутим залишається інформаційно-психологічний напрям. 

Тож нагальною є необхідність розроблення в нашій державі відповідної 

навчальної літератури (посібники, підручники), методичних розробок 

(програми навчальних курсів) для підготовки висококваліфікованих фахівців 

(державних службовців, політологів, правознавців, соціологів, психологів, 

журналістів та представників силових відомств). 
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ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ПРАЦІВНИКІВ КРИЗОВИХ ЦЕНТРІВ В УМОВАХ  ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА ТА СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ 

                                                                      Ботіна Л.Й., науковий 

співробітник лабораторії психодіагностики та науково-психологічної інформації  
 

Психологічна культура є одним із найважливіших факторів професійної 

компетентності психолога.   Психологічну культуру розуміють як специфічну 

модель, яка містить у собі професійне соціальне спілкування, взаємодію, 

високий рівень професійної і моральної мотивації, що забезпечує успішність 

особистості у професійній діяльності. Вона є не стільки характеристикою 

психолого-педагогічного стану суспільства, скільки характеристикою 

особистості. 

Розмірковуючи про психологічну культуру педагога, Н. В. Чепелева 

визначала  психологічну культуру як наявність педагогічного мислення, що 

базується на системі теоретичних знань із педагогіки, загальної, вікової та 

педагогічної психології й виявляється в здатності використовувати ці знання, 

оперувати ними в практичній діяльності в процесі прийняття рішень за 

конкретних  обставин, в ситуаціях спілкування, уміння аналізувати свою 

поведінку, виявити ті чи інші недоліки в своїй професійній діяльності, 

констатувати наявність чи відсутність у себе певних, необхідних для викладача 

якостей. Саме вміння розуміти інтереси і запити клієнтів, враховувати їх при 

виборі засобів впливу, вироблення здатності психологічно грамотно будувати 

процес спілкування, на нашу думку, є запорукою ефективної діяльності. 

Структура психологічної культури  має такі складові: когнітивний 

компонент - це комплекс психологічних знань; самопізнання, розуміння інших 

людей; афективний компонент - це емоційна лабільність, емоційна стійкість,  

мотиваційний компонент - це система ціннісних орієнтацій, що полягають в 

основі професійної діяльності, спрямованість особистості; поведінковий 

компонент - це комунікативні вміння, здатність до саморегуляції. Саме така 

структура відображає специфіку професійної діяльності. Важливими 

компонентами психологічної культури виступають спостережливість, 

педагогічне мислення, вміння імпровізувати, прогнозувати, оптимізм, інтуїція,  

фасилітація,  рефлексія. Деякі дослідники  пропонують організаційно-

методичні умови, дотримання яких сприятиме успішному протіканню процесу 

формування психологічної культури: 

- формування психологічної культури в системі безперервної 

професійної підготовки  (довузівської, вузівської й післявузівської); 

- створення оптимальних психологічних умов  для реалізації 

особистісної потреби в самопізнанні й пізнанні інших людей, саморозвитку, 
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самовихованні як передумови успішного формування психологічної 

спрямованості особистості, а на її основі - психологічної культури; 

- побудова й реалізація індивідуальних програм формування 

психологічної культури на основі прийняття цінності себе й інших, що 

передбачає включення її в особистісний контекст і в професійний образ; 

- формування навичок саморегуляції, рефлексивного аналізу 

професійної діяльності, навичок ефективної комунікації за допомогою таких 

психологічних технологій як соціально-психологічний тренінг; 

- підвищення психологічної освіченості  шляхом проведення майстер-

класів і «круглих столів»; 

- створення комплексу діагностичних методик, який слугує 

фундаментом формування психологічної компетентності й психологічної 

культури; 

- формування психологічної та практичної готовності на основі 

ціннісних орієнтацій, поглядів, теоретичної підготовленості до психологічного 

супроводу клієнтів. 

Ще декілька років тому ми не могли уявити собі ситуацію, яка зараз 

склалася в Україні. Назараз, в нашій країні, що перебуває в умовах війни,  

постало питання надання психологічної допомоги багатьом верствам 

населення: пораненим бійцям в госпіталях,  військовим, які повернулися із зони 

бойових дій АТО, їх сім’ям та сім’ям загиблих, звільненим з полону, 

переселенцям та мирному населенню і дітям. В зв’язку з цим, майже в кожній 

області України створені кризові центри, створюються телефони довіри в яких 

працюють психологи (здебільшого на волонтерських засадах), соціальні 

працівники, волонтери. Тому проблема психологічної культури працівників 

кризових центрів, вивчення і забезпечення умов та засобів її функціонування - 

це на сьогодні  актуальні і важливі завдання. Однією із головних вимог до 

психологів та соціальних працівників є високий рівень психологічної культури,  

тому що психолог в сучасних умовах війни має активно впливати на 

особистість відвідувачів кризових центрів, на їх життєві компетентності, 

психологічний стан та ціннісні орієнтації.  Тому нині, як ніколи, потрібні нові 

підходи і нові шляхи до формування  психологічної культури. 

Зараз у роботі кризових центрів ми можемо виокремити такі особливості: 

існує велика громадянська ініціатива, соціальна активність допомагати 

постраждалим, внаслідок ситуації, що склалася в країні; є неузгодженість у 

роботі кризових центрів;  різна професійна підготовка соціальних працівників. 

Психологічна культура є одним із важливих факторів успішної 

професійної діяльності. Відтак, враховуючи всі обставини, виникає гостра 

потреба у розробленні нових підходів і шляхів до формування  психологічної 

культури працівників кризових центрів в умовах інформаційного суспільства та 

в ситуації соціального напруження. 
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ДОПОМОГИ  МОЛОДІ 

Володарська Н.Д. 

провідний науковий співробітник лабораторії психології особистості імені 

П.Р.Чамати 

Проблеми молоді сьогодення потребують нових методів та підходів в 

системі психологічної допомозі. Становлення життєвих смислів протікає 

суперечливо, підлітки і юнаки губляться в моральних орієнтирах, їм бракує 

певних особливостей і якостей, аби протистояти згубним цінностям, захистити 

власну світоглядну позицію, бути відповідальним за втілення власних 

моральних переконань. У таких ситуаціях юна особистість потребує 

психологічної допомоги, яку надають практичні психологи у школі і вищому 

навчальному закладі. Особливого значення набуває психологічна підтримка 

учнів, спрямована на духовне вивищення особистості, оволодіння нею 

духовними смислами життя, підвищення його якості. В останні роки помітними 

стали прояви деформації в системі ціннісних орієнтацій суспільства, зниження 

значущості етичних норм і принципів, які врегульовують поведінку людей. У 

молоді посилилися егоїстичні тенденції, домінує низький рівень розвитку 

моральних цінностей і почуттів та спотворення мотивації поведінки. Все це 

призводить до бездуховності та зростання деліквентних та девіантних форм 

поведінки серед підростаючого покоління. Сьогодення демонструє такі 

приклади девіантної поведінки юнаків, які ігнорують суспільні норми, не 

дотримуються усталених законів соціуму. Серед такої категорії дітей іноді 

виявляється схильність до змішування фантазії та реальності, прагнення 

прикрашати минуле, вигадувати яскраву цікаву історію життя, закреслюючи 

все негативне, витісняючи його на “задній” план, нівелюючи його значення, 

зводячи це значення до нуля. У такому випадку, минуле цієї категорії юнаків 

захищене від свідомої оцінки нерефлексуючим внутрішнім позитивним 

ставленням. На сьогоднішній день існує багато різних  програм психологічної 

допомоги: для залежних від алкоголю, наркотиків, залежності від їж та інші. 

Бракую програм  психологічної допомоги саме для  молоді, зокрема, молоді з 

вадами здоров’я,   що актуалізує тему нашого дослідження. Головною метою 

профілактично-корекційної діяльності є надання психологічної допомоги 

юнакам, які переживають особистісні труднощі в самоствердженні та 

самореалізації, досягненні значущих для них цілей, задоволенні потреб у 

визнанні з боку ровесників та дорослих, прийнятті рішень. Умови і методи 

психологічної допомоги.  

Психологічна допомога людині має бути поставлена і скоординована 

саме на пошук і реалізацію високого смислу життя, оскільки саме цей рівень 

забезпечує високу якість життя особистості, її внутрішній розвиток, 

самореалізацію. Психологічний супровід має сприяти знаходженню людиною 
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внутрішніх ресурсів та поєднанню їх з реальними умовами життя, з 

поведінкою, реальними вчинками. 

Смисл життя, його розуміння людиною, значною мірою залежить від 

того, у якому контексті вона сприймає життя, як його переживає і осмислює, які 

соціокультурні фактори і як саме впливають та становлення і втілення 

особистого життєвого смислу. Важлива роль у цьому належить тому, хто 

транслює цінності і смисли, безпосередньо і активно взаємодіє з людиною, що 

потребує допомоги, а саме - психологу-консультанту і психотерапевту. 

Групи психологічної допомоги поєднали в собі процедури різного 

характеру: навчальні, евристичні, ігрові, практичні тощо. Крім того важливим 

моментом проведення формувальних впливів стала  модель “розвивального 

ефекту”  гештальттерапії. Саме методи цього підходу в роботі групи впливають 

на самотворення особистості, а не пристосування до обставин. Це, як 

підкреслював засновник постмодерну в гештальттерапії Пол Гудмен, „творче 

пристосування” є життєздатною силою, а не просто  адаптивної реакцією. З 

метою завершення гештальтів особистості  проводились саме терапевтичні 

групи, в яких особистість усвідомлювала власні потреби, бажання, життєві 

смисли, перспективи на майбутнє, життєвий вибір. Особливостями проведення 

груп є метод ритуалу. Бажано щоб група збиралась в одному  і тому ж місці, 

часі. Це забезпечує стабільність групи, знижує тривогу членів групи. 

Повторюючи ритуал зустрічі, обговорення індивідуальних проблем членів 

групи, їх емоційного стану, переживань, відчуттів, бажань, поставлених 

життєвих цілей, підвищується рівень згуртованості, довіри в групі. Можливості 

групової підтримки підвищуються в при дотриманні усталених правил 

проведення групи. Самими учасниками ці правила обговорюються, додаються 

нові, переглядаються старі. Цей процес обговорення дає можливість прийняти 

участь усім, підвищує активність навіть тих, хто  дуже рідко говорить,  

проявляє себе в групі. 

 Група дає можливість висловлювати різні погляди на життя, життєві 

стратегії, світоглядні орієнтації, моделювати рішення конфліктних ситуацій, 

віддзеркалювати прояви учасників (емоційні, поведінкові). Різні точки зору  

поповнюють скарбничку знань, бачень кожного учасника групи, можливість 

існувати в такій різнобарвній картині світу. Багатоплановість обговорення 

життєвих проблем, толерантність до думки іншого допомагає створенню умов 

формування зрілості особистості. Учасники  навчаються домовлятися, 

знаходити компроміс в складних конфліктних ситуаціях, які виникають під час 

проведення групи та в їх життєвому досвіді. Обговорення отриманих 

учасниками навиків в групі допомагає корегуванню їх та перевірки на 

життєздатність. Ефективність групової терапії  підвищується виконанням 

вправ, які підбираються за тими темами, які проговорюють учасники. Вправи 

консолідують групу, підтримують активність учасників, навіть самих пасивних, 
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розкриваючи причини їх емоційного стану, переживань. Існує багато 

проективних методик: малюнки, проективні карти, інші, проведення яких 

допомагають знизити тривогу учасників. Групові вправи моделюють поведінку 

учасників в їх повсякденні. Враження від проведених вправ, які вони 

отримують, стимулюють бажання перевірки поведінкових стратегій в соціумі. 

Виявляючи неефективність вже усталених поведінкових патернів, учасники 

набувають нові, що забезпечує психологічний супровід.        
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ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ В РОБОТАХ 

ІВАНА ОМЕЛЯНОВИЧА СИНИЦІ 

Кондратенко Л.О. 

 

Проблема психологічної культури вчителя належить до недостатньо 

розроблених у вітчизняній психології та практично зігнорованої в 

англомовному сегменті світової. Причина цього не в останню чергу криється  в 

складності та багатоаспектності  базового поняття "культура" і його 

пов'язаності з поняттям "психологічна культура", яке є йому ієрархічно 

підпорядкованим, тобто  поняття "культура" виступає відносно поняття 

"психологічна культура" в якості категорії. Звідси випливає, що об'єм поняття 

"психологічна культура" не може виходити за межі об'єму поняття "культура", 

хоча, водночас, і не охоплює його повністю. Саме цей аспект – об'єми обох 

понять, часто виступає у якості  ключової проблеми, яка породжує наявні, уже 

суто методологічні ускладнення. 

В історії української психології ім'я Івана Омеляновича Синиці завжди 

пов'язується з ґрунтовною розробкою двох,  на перший погляд достатньо 

далеких одна від однієї проблем – педагогічного такту та майстерності учителя 

та культури мови і мовлення учнів. Однак, якщо уважно проаналізувати 

погляди І.О.Синиці на ці питання, то можна зробити припущення, що саме на 

прикладі розгляду проблем культури мови і мовлення учнів видатний психолог 

пробував вирішити проблему взаємин категорії "культура" з підпорядкованим 

їй поняттями "культури мовлення", "культури спілкування", "педагогічної 

культури" та "психологічної культури вчителя"(хоч самого терміну 

"психологічна культура вчителя" Іван Омелянович  не вживав). Чим же  для 

нього була "культура мовлення"? Звернемось до книги 1972 року " З чого 

починається педагогічна майстерність". Там, на сторінці 22 дається наступне 

визначення "культури мовлення": "Культура мовлення, як важлива складова 

частини загальної культури, репрезентує не тільки рівень засвоєння мови, а й 

розумовий розвиток, вихованість людини, ставлення її до інших". Для точності 

розуміння явища слід звернутись ще до однієї цитати, в якій розкриваються 

взаємини між мовою і мовленням: "Мовлення визначається як мова в дії, як 

практичне користування мовою ( говоріння, читання, писання, розмова із самим 

собою). Отже, розрізнятимемо мову – засіб спілкування, засіб обміну 

інформацією… і мовлення – процес вживання цього засобу, тобто 

функціонування мови. Мова без мовлення мертва. Тільки в мовленні, усному і 

писемному, мова може виконувати свої основні функції" [Цитоване вище 

видання, с.18] 

Отже, що власне стверджував І.О.Синиця: 

1. Культура мовлення є складовою частиною загальної культури. 

2. Культура мовлення є процес, а не сукупність знань 
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3. Культура мовлення є процес реалізації мовних знань, умінь та навичок. 

Однак культура мовлення не обмежується лише реалізацією знань умінь і 

навичок а й включає "змістовність, виразність, точність, економність, 

самостійність, переконливість, емоційність…поведінку того, хто 

висловлюється, його такт ввічливість тощо "  [Цит.праця с.21]. Подібне 

розуміння мовленневої культури повністю співвідноситься з новітніми 

поглядами на психологічну культуру вчителя, оскільки провідними 

українськими та російськими психологами (Бодальов О.О., Чепелєва Н.В, 

Рибалко В.В., Смирнова О.Є., Кулікова Т.І. та ін.) вона розглядається як 

інтегральне поєднання психологічної компетентності, цінністно-смислового 

компоненту (ставлення до людей, світу, власної діяльності), когнітивної 

складової ( розвитку пізнавальних процесів) та рефлексії. Таке співпадіння 

швидше за все може свідчити про принципову єдність явищ, які 

підпорядковують поняттю (категорії) культура. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ В УМОВАХ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Андрієвська В.В. 

Перетворення України на інформаційне суспільство спричинилося до 

важливих змін в різних ділянках її суспільного життя. Зокрема це найперше 

стосується сфери педагогічної діяльності. Школярі нині вільно і вправно 

користуються різними електронними пристроями, входять в Інтернет, вільно 

пересуваються у віртуальному просторі, нерідко перетворюються на адиктів – 

залежних чи то від комп’ютера, чи то від комп’ютерних ігор суб’єктів, які вже 

не можуть довільно керувати своєю поведінкою. Що стосується їх 

ерудованості, то довідкова база Інтернету створює умови для того, що за цим 

показником учні нерідко перевершують своїх учителів. Все сказане неминуче 

впливає на спілкування між учителем і учнем, яке розгортаєтсья на уроці і яке 

далі ми будемо називати педагогічним дискурсом. Вживаючи поняття 

„дискурс”, маємо на меті наголосити на тому, що тут йдеться не просто про 

факт чи процес спілкування, а що цей процес охоплює як мовленнєві, так і 

позамовленнєві чинники (емоції, настановленя, очікування) у обох суб’єктів 

спілкування. 

Водночас учитель як був, так і продовжує залишатись центральною 

фігурою навчально-виховного процесу: ніхто не звільняв його від основної місії 

– виховувати наступні покоління людей, яке має відповідати певним 

„традиційним” уявленням членів даного суспільства про порядність, 

відповідальність, патріотизм, ідеали, позитивні особистісні якості людини. 

Не можна говорити, що перетворення України на інформаційне 

суспільство вносить радикальні зміни в перерахований список якостей, але про 

певні трансформації все ж говорити можна. Наше дослідження має на меті 

з’ясувати, вплив реалій інформаційного суспільства на особливості 

педагогічного дискурсу сучасного учителя та виокремити ті аспекти 

педагогічного спілкування, на яких цей вплив позначається особливо виразно. 

Його результати допоможуть побудувати оновлену модель педагогічного 

спілкування в сучасних умовах з тим, щоб оптимізувати професійну підготовку 

майбутніх учителів у педагогічних вишах. 

Для дослідження розроблено три типи анкет, які буде запропоновано 

учням старших класів, педагогам і студентам – майбутнім психологам. 

Респондентам пропонується позначити цифрами від 1 до 10 свої „пріоритети” – 

ті риси, які вони вважають необхідними для сучасної молодої людини – члена 

інформаційного суспільства. Очікується, що кореляція між відповідями 

студентів і старшокласників буде вищою, ніж між відповідями педагогів і 

старшокласників. З іншого боку, якісний аналіз відповідей педагогів дасть 

змогу виокремити „критичні” точки в їх уявленнях про домінуючі аспекти 

педагогічного дискурсу в сучасних умовах учительської праці. 
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РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ОЦІНКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЯК НОСІЇВ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ 

Тищенко С.П. 

 

В оцінковій діяльності педагога – як ні в одній з інших сфер його 

професійної самореалізації – найбільш повно і виразно знаходить свій прояв 

духовна культура працівника освіти. Оцінкові акції культурно освіченого 

педагога несуть у собі інформацію про його готовність і вміння поважати в 

іншій людині почуття власної гідності, рахуватися з її особистим правом 

захищати свої духовні цінності та ідеали, відстоювати власну думку. 

Культура оцінкової діяльності педагога – це пробний камінь його 

професійної майстерності, що, як відомо, передбачає розумну міру оцінкового 

впливу на учня, не закриває для останнього особистісну перспективу 

подальшого успішного опанування знаннями, а навпаки, стимулює цей процес. 

Важливу роль у взаємодії педагога з учнями відіграє його здатність проникати у 

внутрішній духовний світ зростаючої особистості, адекватно оцінювати мотиви 

її вчинків, помічати і правильно кваліфікувати прояви творчих здібностей учня 

– все це передбачає розвинений механізм рефлексії педагога-професіонала. 

Рефлексія як «набута свідомістю здатність зосередитися на самому собі і 

оволодіти самим собою як предметом» (Т. де Шарден), як механізм 

смислопородження, смислотворення, що становить підґрунтя суб’єктності 

індивіда, досліджувався рядом авторів у гносеологічному, психологічному і 

культурологічному планах. У нашому дослідження рефлексія як механізм 

самосвідомості вивчалась у контексті оцінкової діяльності педагога (психолого-

етичний план). У першому повідомленні, що ґрунтується на попередніх даних, 

мета полягає в тому, щоб окреслити провідний напрям розпочатого 

дослідження. 

Ми виходили з того, що проблема розвитку здатності особистості 

поставити себе на місце іншої людини, збагнути, осягти ставлення до себе 

інших до самого себе, тобто навчитися  «бачити себе очима інших» (І.С. Кон) – 

це і є проблемою розвитку самосвідомості, а, отже, й механізму самосвідомості 

– рефлексії. Таким чином, вміння бачити себе «очима інших», зокрема, в 

контексті оцінкової діяльності, – це вихідна аналітична позиція для 

рефлексування вчителем характеру власних оцінкових впливів на дітей – 

об’єктивних чи надто суб’єктивних, гуманних чи негуманних. Крім того, як ми 

покажемо далі, вчителю необхідно стежити не тільки за характером власних 

аргументів як критика учнівської роботи, але й за своїми емоційними проявами, 

зокрема за виразом обличчя, оскільки міміка незадоволення, а то й 

мимовільного презирства скоріше, і більш болісно сприймається дітьми, ніж 

критичні зауваження педагога. 

Позитивний характер оцінкового ставлення педагогів до учнів формує у 

них стабільну потребово-мотиваційну значущість їх власного «Я» і водночас 
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зазначене ставлення позитивно впливає на статус кожного школяра в системі 

референтних відносин в учнівській групі. В разі знецінювання або ігнорування 

цінності дитини як суб’єкта навчання порушується «принцип 

самоузгодженості» (О.О. Донченко) в структурі внутрішнього світу особистості 

і, зрештою, за даними Донченко суб’єкт набуває «дистресового досвіду». 

Розглядаючи рефлексивний підхід до вивчення оцінкової діяльності 

педагога, слід зупинитися на висвітленні новітніх даних, отриманих 

дослідниками (А.Г. Асмолов, О.В. Россохін, О.В. Карпов) щодо особистісної 

рефлексії як будівничого суб’єктної реальності і одного з домінантних аспектів 

людського досвіду. Це важливе концептуальне положення, яке дає можливість 

вивчати оцінкову діяльність педагога під кутом зору кваліфікації рефлексії як 

особистісної якості. Саме під таким кутом зору досліджує особистісну 

рефлексію О.В. Карпов. Названий автор створив опитувальник рефлективності 

(2003 р.), який враховує спрямованість (інтро- та інтерпсихічну) зазначеної 

якості. Опитувальник призначений для діагностики індивідуального ступеня 

розвитку властивості рефлексивності. Завдяки новаторському підходу названих 

вище авторів до тлумачення рефлексії як особистісного утворення з’явилась 

можливість спрямувати дослідження на виявлення ретроспективного досвіду 

досліджуваних педагогів, який необхідно містить у собі спогади про реальні 

ситуації, які переживалися і переживаються знову у взаємодії з оточуючими. 

Отже, в основу розробки методологічного підходу до вивчення 

рефлексивної складової оцінкової діяльності педагогів ми поклали принцип 

відтворення рефлексованого досліджуваними успішного досвіду взаємодії з 

учнями в контексті оцінкової діяльності, а також передбачений планом 

дослідження наративістський аналіз психолого-педагогічних ситуацій, де 

педагоги були не на висоті етичних норм і принципів. 

Розв’язання педагогами психолого-педагогічних ситуацій, де вчитель «не 

на висоті» у своїй оцінковій діяльності, набрало нині нового звучання. Відомо, 

що бали шкільної успішності у зв’язку з трансформацією освіти в суспільстві 

усвідомлюються більшістю учнів і їх батьками як життєво важлива цінність. 

Отже, виникає тенденція будь-що добиватися високих балів (зауважимо, не 

успішності у навчанні, а балів). Разом з цим закономірно підвищується 

значущість набуття педагогами (підкреслимо, що нині в їх руках є такі важливі 

і разом з тим небезпечні важелі впливу на зростаючу особистість, як 

оцінювання її здібностей і можливостей) психологічних знань щодо 

функціонування внутрішнього світу учнів, їх духовних цінностей, зокрема 

істинної (а не показної) потреби зростаючої особистості виявити себе, показати, 

на що вона здатна, тобто потреби реалізувати потенціал власного «Я». 

Отже, рефлексивний підхід до набуття педагогами досвіду етичного 

розв’язання психолого-педагогчних ситуацій, в тому числі й тих, які їм 

доводилося переживати особисто, є актуальним і може бути реалізований у 

процесі організації тренінгу педагогів-початківців. 
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Змістом тренінгових занять (відповідно до мети дослідження) має бути 

також об’єктивування його учасниками власних позицій рефлексивності, які 

вникають в житті кожної людини і передусім педагогічній діяльності. 

Позиції рефлективності 

1. Я часто ставлю себе на місце тих педагогів, які сповідуючи 

авторитарно-директивний стиль керування діяльністю учнів, не вважають за 

потрібне доводити до їх відома своєї оцінки їхньої роботи, а тим більш 

умотивовувати своє оцінкове ставлення.  

Шановні колеги! Визначіть, будь ласка, Вашу власну позицію з цього 

питання. 

2. Коли мені як педагогу бракує психологічних знань, з проблеми 

проявів внутрішнього світу зростаючої особистості, зокрема психічних станів її 

власного «Я» – тривожності, пригніченості, фрустрації, задумливості, 

мрійливості та інших, я звертаюсь до досвіду тих педагогів, у яких вчилася в 

шкільні роки, інакше кажучи, в нагоді стає мій ретроспективний досвід, 

набутий у спілкуванні з досвідченими педагогами: Шановні колеги! Наведіть, 

будь ласка, з Вашого досвіду ситуації розуміння/нерозуміння педагогом 

психологічного стану учня і характеру його дій по відношенню до останнього. 

Третя позиція рефлексивності за змістом є суб’єктивним відтворенням 

учасниками тренінгу моделі оцінкової діяльності педагога. А саме: кожний 

педагог – учасник тренінгу – має виділити усвідомлювані ним (тобто 

рефлексовані) вузлові моменти процесу взаємодії з учнем, контрольну роботу 

якого він оцінює. 

3. Коли я оцінюю результати виконання учнем контрольного 

завдання, то враховую наступне: а) об’єктивні показники 

достатності/недостатності викладеного учнем змісту та правильності 

висвітлення ним основних положень відповідно до теми; б) порівнюю 

успіх/неуспіх учня з рівнем його попередніх досягнень; в) зважаю (до певної 

міри!) на рівень його самооцінки як суб’єкта навчальної діяльності; г) у 

контексті спілкування з учнем – автором виконання контрольного завдання 

стежу за вираженням власних емоцій, особливо пильную, щоб не виявити 

глузливого чи презирливого ставлення до відсталого учня, незважаючи на його 

бурхливу і болісну реакцію на мої зауваження; д) розмірковую, зважую, чи 

ставити певному учневі в журнал оцінку, чи дати йому шанс доопрацювати 

власну роботу. 

Досвідчені педагоги здійснюють, звичайно, описаний процес оцінкової 

діяльності комплексно (не рефлектуючи кожний пункт зокрема), а педагоги-

початківці відмічають, що пам’ятка – схема служить їм засобом самоконтролю, 

особливо у взаємодії з важкими учнями. 
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СТРАТЕГІЇ  ВІРТУАЛЬНОЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З 

РЕАЛЬНОЮ ІДЕНТИЧНІСТЮ 

Пастушенко В.С.  

науковий співробітник Інституту психології імені Г. С. Костюка 

НАПН України  

Вважається, що участь у віртуальній комунікації може впливати на 

реальну ідентичність різними способами. Крім нових можливостей 

приналежності до соціальних категорій, віртуальна комунікація, завдяки таким 

своїм особливостям, як анонімність, невидимість і безпека, надає особистості 

можливість створювати мережну ідентичність цілком за своїм вибором. 

Невидимість означає можливість зміни зовнішнього вигляду, цілком 

редукувати невербальні прояви і, в остаточному підсумку, майже абсолютного 

керування враженням щодо себе. Звідси основна особливість віртуальної 

самопрезентації, що визнається більшістю дослідників – це можливість майже 

абсолютного керування враженням щодо себе [Reid, Elizabeth M. , 1991].  

Як може віртуальна самопрезентація бути пов'язана з реальною 

ідентичністю особистості? Можемо стверджувати, що самопрезентація у 

віртуальній комунікації являє собою здійснення бажань – сили і могутності, 

краси, належності, і т.п. Тому, з одного боку, віртуальна самопрезентація може 

відбивати бажання, незадоволені в реальному житті, тобто, бути прямим 

наслідком реальної ідентичності. З іншого боку, віртуальна самопрезентація, 

крім задоволення нездійснених чи нездійсненних з різних причин у 

віртуальності бажань, також може бути пов'язана з технічними особливостями 

віртуальної комунікації (має іншу форму в порівнянні з реальною 

самопрезентацією), а також її виразність і навіть навмисну конфліктність, 

пов'язану з тим, що ніхто не хоче бути цілком анонімним і в результаті 

абсолютно ніким не заміченим. Відповідно до Дж. Сулера (Suler, 1997), ніхто 

не хоче бути цілком анонімним - абсолютно невидимим, без імені, чи 

ідентичності або міжособистісної взаємодії взагалі. Девіантна поведінка - це 

спосіб реакції на анонімність, що відбиває прагнення бути поміченим, хоча б 

навіть у негативній формі, чим бути абсолютно анонімним, непоміченим, 

невидимим, тобто, ніким. У конструктивній формі реакція на анонімність і 

недолік виразних засобів у віртуальній комунікації виявляється в тім, що 

мережні ідентичності наділяються перебільшеними, дуже виразними 

атрибутами сили, могутності, краси і т.п. [Reid, Elizabeth M., 1991]. Отже, як 

пов'язана віртуальна самопрезентація з реальною ідентичністю особистості? У 

віртуальній комунікації, завдяки невидимості особистості, не виражені ті 

ознаки, що пов'язані з зовнішнім виглядом і є основою соціальної категоризації 

в реальному спілкуванні. Тоді перевага анонімності може бути результатом 

незадоволеності результатами соціальної категоризації в реальному 
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спілкуванні. Таке бажання тотальної анонімності може виражати 

незадоволеність реальною ідентичністю, а саме, тими її сторонами, що у 

віртуальній комунікації відсутні – стать, вік, соціальний статус, етнічна 

належність, зовнішня привабливість. Б. Бекер називає можливість «утекти з 

власного тіла» одним з головних факторів, що мотивують участь у віртуальній 

комунікації.  

Створення віртуальної ідентичності, що відрізняється від реальної, може 

бути також пов'язане з незадоволеністю певними сторонами реальної 

ідентичності. У цьому випадку віртуальна самопрезентація може бути 

«здійсненням мрії, нездійсненної в реальності, мрії про силу і могутність чи про 

належність і розуміння». У віртуальній комунікації стає можливим вираження 

заборонних у реальності агресивних тенденцій, висловлювання поглядів, що 

неможливо висловити в реальності навіть найближчим людям [Young K. S., 

1997.], вираження подавлених у реальності граней своєї особистості, 

задоволення заборонних у реальності сексуальних спонукань, бажання 

контролю над іншими людьми, маніпулятивних тенденцій. Таким чином, 

віртуальна самопрезентація може служити вираженням подавленої частини 

своєї особистості чи задовольняти потребу у визнанні та силі. Задовольняючи 

потребу у визнанні та силі, люди створюють таку віртуальну самопрезентацію, 

що відповідає їх ідеалу «Я» і заміщає погане реальне «Я».  

Однак, крім незадоволеності реальною ідентичністю, що відрізняється від 

реальної ідентичності віртуальна самопрезентація може створюватися з ряду 

інших причин. Створення мережної ідентичності, що відрізняється від реальної,  

може створюватися також для того, щоб випробувати новий досвід.  Саме в 

цьому контексті поняття «експериментування з ідентичністю» найбільш 

доречне, тобто, мережна ідентичність, що відрізняється від реальної 

ідентичності, не тільки виражає щось, що вже є в особистості, але й може бути 

прагненням випробувати щось раніше не випробуване [Turkle, Sh., 1997]. 

Відомо, що прагнення до подібного експериментування з ідентичністю, 

бажання спробувати себе в усе нових і нових ролях, випробувати новий досвід 

– особливість відкритої ідентичності, тобто, такого стану ідентичності, для 

якого характерний пошук альтернатив подальшого розвитку. Таким чином, 

множинність віртуальних ідентичностей може бути пов'язана з відкритістю 

реальної ідентичності. 

Таким чином, між віртуальною самопрезентацією і реальною ідентичністю 

можемо спостерігати взаємовплив. У завершення хотілося б підкреслити, що 

оцінка потенційних наслідків цього взаємовпливу (психологічних, соціально-

психологічних, соціальних), як і будь-яка оцінка взагалі, невіддільна від 

ціннісного вибору самого дослідника. Так, наприклад, можливість 

експериментування з власною ідентичністю у віртуальній комунікації можна 

оцінювати з погляду перспектив самопізнання, що поглиблюється, а можна – з 
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позицій «відходу» від реальної соціальної взаємодії в несвідомому страху 

втрати самого себе. Ми навмисно уникали подібних глобальних інтерпретацій, 

пам’ятаючи класичне попередження Макса Вебера - «наука може дати 

відповідь на всі питання, крім найбільш важливих для нас: що робити і як 

жити»... 
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ВПЛИВ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ НА УСПІШНІСТЬ АДАПТАЦІЇ ДО 

НЕТИПОВИХ СИТУАЦІЙ 

Капустюк О.М., Інститут психології імені Г. С. Костюка 

НАПН України, канд. психол. наук, старший науковий співробітник 

 

Під час процесу самопрезентації особистість, неначе, з одного боку, 

одягає маску, за допомогою якої намагається  приховати свої слабкості, 

уразливість та негативні риси реального “Я”, з іншого, - як стверджує І. 

Чеснокова, - всі зміни, які відбуваються з особистістю, здійснюються 

характерним для неї способом, у руслі специфіки саме даного індивіда. Тут не 

останню роль відіграє пам’ять, яка й забезпечує стійкість і спадкоємність, 

цільність і відносну постійність “Я”, не звертаючи увагу на багаточисельні та 

щоденні ролеві, функціональні гнучкі перетворення особистості, зберігає 

основне її ядро – самосвідомість. 

Посилаючись на вищезазначене, ми можемо стверджувати, що: 

1) самопрезентація – це спосіб соціально-психологічної адаптації 

особистості до нетипових ситуацій її життєдіяльності; 

2) особливості (або вибір стратегій і складових компонентів) процесу 

самопрезентації є показниками того, як адаптована особистість до соціальних 

умов свого існування; 

3) різні особистості при одних і тих же обставинах можуть обирати різні 

стратегії самопрезентації. 

 Психологічний захист на несвідомому рівні знаходиться під контролем 

Я-концепції, а на рівні свідомості – під контролем актуалізованих образів, 

створених під час процесу самопрезентації, оскільки без даного контролю 

внутрішнього “Я” було б незрозуміло, яким же чином обираються одні, а не 

інші стратегії чи складові компоненти, використання яких у певний момент 

припиняється чи відновлюється? 

Захисні механізми слугують не лише Я-концепції та “Я”-образам. Вони 

можуть стати їх структурно-функціональними компонентами. У вербальних 

змістах Я-концепції можуть бути раціоналізації, проекції та їх результати. Тому 

кожного разу, коли людина описує власну особистість та оцінює свої 

психологічні і фізичні якості, вона одночасно здійснює психічний захист. 

Коли людина потрапляє до нетипової проблемної соціальної ситуації 

(наприклад, співбесіда з приводу працевлаштування) і перед нею виникає 

необхідність адаптації, бо інакше розмова не буде ефективною, у сфері її 

свідомості та найближчого несвідомого виникає її ситуативний “Я” - образ, що 

створений (або соціально адекватний) саме для даного процесу адаптації у 

даній конкретній ситуації. У подальшому, даний “Я” - образ може зберігатися 

на несвідомому рівні і використовуватися лише в подібних проблемних 
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ситуаціях. Однак більшість ситуативних “Я” – образів повторно не 

використовуються у зв’язку з неповторністю й унікальністю тих обставин, при 

яких вони були створені й адаптовані. Тобто, кожного разу, коли особистість 

буде приймати участь у співбесіді, вона  одягатиме різні маски, в залежності: 

хто її співрозмовник – жінка чи чоловік – та його віку, на яку посаду 

претендуватиме, яку заробітну плату буде запропоновано, також від настрою та 

ін. Єдине, що залишатиметься кожного разу, - це та неповторна специфіка, яка 

характерна саме для даної особистості. 

Таким чином, ситуативні “Я” – образи, створені під час процесу 

самопрезентації особистості, є тими динамічними оперативними 

самовираженнями, що безпосередньо беруть участь у реальній життєдіяльності 

людини, являючись актуалізаціями різних аспектів Я-концепції. Вони гнучко 

змінюються та здійснюють безперервну адаптацію особистості до змінних 

ситуацій життя. Однак зміна й заміна даних оперативних “Я” – образів можуть 

бути викликані лише тими нетиповими ситуаціями, що пред’являють певні 

вимоги до особистості, тобто є для неї проблемними. 

Ситуативні “Я” – образи, що створюються під час процесу 

самопрезентації, певним чином усвідомлюються особистістю, а усвідомлення – 

це психічний процес, до якого входять наступні психічні дії: самовідображення, 

переживання відображення змістів (власних властивостей або цілісної 

особистості) та акти саморегуляції. 

Тому, кожна ситуативна маска або “Я” – образ складається з когнітивних 

елементів (відображень власних психічних властивостей і якостей та їх 

асоціацій-гештальтів), з емоційних процесів (переживань названих когнітивних 

елементів) та з актів самоконтролю, в тому числі усвідомлених і словесно 

оформлених, як, наприклад, “я повинен посміхнутися”, з актів саморегуляції 

поведінки, наприклад, усвідомленого або неусвідомленого регулювання пози, 

мови та її параметрів та ін. 

Самопрезентація направлена на те, щоб викликати певні враження, тому 

індивід намагається дізнатися, що про нього думає співрозмовник, як оцінює 

його образ. Ці когнітивні елементи породжують певні емоційні переживання. 

Оскільки для особистості дуже важко і навіть неможливо вгадати думки 

співрозмовника, на якого направлені всі зусилля самопрезентації (проблемна 

ситуація), вона шляхом цілої низки атрибуцій, що базуються на тлумаченні 

реакцій співрозмовника, створює його (співрозмовника) образ, приписуючи 

даному образові певні установки й очікування та адаптується до останнього. 

Дж. Мід першим називає цей образ “узагальненим іншим”. Цей “узагальнений 

інший” на першому етапі адаптації особистості формується шляхом 

“локалізації” уявлення “взагалі інших”, тобто найширшого узагальненого 

іншого. Даний процес конкретизації відбувається паралельно із сприйняттям 

реакцій членів суспільства щодо власної особистості. Формування 
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ситуативного “Я” – образа, всіх його складових компонентів, відбувається 

трьома шляхами, що були описані інтеракціоністами: а) самосприйняття, б) 

відображення реакцій інших, в) приписування (атрибуція) іншим певних думок 

про себе і реакція на ці приписанні думки. 

Іншими словами необхідний для соціально-психологічної адаптації 

ситуативний “Я” – образ є сукупним результатом соціальної перцепції й 

апперцепції, де апперцепція розуміється як процес конкретизації уявлення 

особистості щодо себе, узагальненого на рівні “всіх людей”. 

Особистість, розпочинаючи процес адаптації під час презентації себе 

новій людині, відігріє свою нову роль, або одягає нову маску, які в значній мірі 

зале6жать від того, з якою Я-концепцією вона входить до даної ситуації, на 

якому рівні соціально-психологічного узагальнення знаходиться її 

самосвідомість. 

Звідси випливає питання, які саме елементи Я-концепції постійно входять 

до складу ситуативних “Я” – образів? Узагальнюючи вищесказане, можемо 

стверджувати, що постійними елементами “Я” – образів є схема тіла (тілесний 

“Я” – образ), зовнішній вигляд в цілому, що демонструється, тобто загалом 

низка фізичних ознак. Психічні складові Я-концепції більш гнучкі: вони то 

усвідомлюються, то витісняються у несвідоме новими змістами потоку 

свідомості. 

Отже, ситуативні “Я” – образи особистості є специфічними захисно-

адаптивними підструктурами її свідомості, які в онтогенезі утворилися для 

здійснення захисно-адаптивних функцій. Вони здійснюють функції захисту 

таких базальних підструктур Я-концепції, як теперішнє (реальне) Я, динамічне 

Я та ідеальне Я, також певною мірою й ідеалізоване Я. 

Оскільки “Я”-образів, що презентуються, декілька, то вони і є, мабуть, 

тими специфічними захисно-адаптивними комплексами, кожний з яких 

призначений для захисту одного з вище перерахованих “Я”-образів (відносно 

стійких підструктур Я-концепції). А це означає також, що “Я”-образи, які 

створені під час процесу самопрезентації, тобто ситуативні образи, є не лише 

феноменологічними часовими утвореннями: вони, багаторазово функціонуючи, 

стають стійкими підструктурами Я-концепції й усієї особистості, її “характеру” 

і часто настільки ретельно витісняють дійсні підструктури Я-концепції, які 

захищаються, що поступово змінюють їх, іншими словами, в психічному 

просторові займають їх місце. Ми можемо впевненістю завірити, що 

підструктури Я-концепції, що захищаються, внаслідок такого “надійного” 

захисту навіть можуть “атрофуватися” й у значній мірі втратили свій 

детермінуючий вплив на поведінку особистості. “Маски”, що пов’язані з 

основними соціальними статусами та ролями особистості, можуть стати також 

дійсною “сутністю”, стійкими підструктурами Я-концепції. 
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Іноді ситуативний “Я”-образ особистості дискредитується. Це 

відбувається тому, що в “Я”-образі створеному під час процесу самопрезентації 

відтворюється дуже багато елементів ідеального Я без урахування реальної 

ситуації, в якій відбувається активність особистості, вона стає неначе 

фальшивою. Які ж наслідки має не підтвердження “Я”-образа, що 

представляється? 

Після не підтвердження представленого “Я”-образа людина може 

використовувати наступні стратегії: 

а) вона може просто ігнорувати чужі реакції, сміятися над ними, 

вважаючи їх не вартими уваги; 

б) не підтвердження ситуативного “Я”-образа примушує людину знайти 

інші, часто більш грубі засоби нав’язування іншим; 

в) індивід, не змігши ствердити у свідомості інших бажаний для себе 

власний образ, дуже часто обирає інший шлях адаптації: він формує негативне 

ставлення до іншого і до соціальної групи, якщо вони не підтримують його 

образ належним чином, не вбачають у ньому ту особистість, маску якої 

представляє. Потім він починає шукати інших осіб, які б сприйняли його 

бажаним чином; 

г) іншим шляхом адаптації є конформізм: людина таким чином змінює 

власну поведінку, щоб змінити реакції інших. Під такий груповий тиск 

підпадають невпевнені у собі люди, оскільки вони постійно намагаються не 

потрапити до числа тих, від кого відвернулися, якими стають члени групи із 

девіантною поведінкою. Схильність до пристосовництва мають ті, хто страждає 

відчуттям неповноцінності, відсутністю впевненості у собі й залежить від 

інших; 

д) у відповідь на негативні реакції інших людей можуть намагатися 

удосконалюватися, наприклад, змінити стиль взаємостосунків. 

Отже, ми можемо стверджувати, що не дивлячись на те, що є вагомий 

внесок у вивчення даної проблеми, як серед вітчизняних психологів, так і 

зарубіжних, на сьогоднішній день все ж таки залишається велика кількість не 

з’ясованих питань і проблем, що стосуються процесу самопрезентації 

особистості, над чим ми і плануємо працювати найближчим часом. 
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СПЕЦИФІКА ОБ'ЄКТНОГО І СУБ'ЄКТНОГО ВІДНОШЕННЯ ДО 

СВОГО ТІЛА В КОНТЕКСТІ САМО ПРИЙНЯТТЯ Я- ТІЛЕСНОГО 

Мойзріст О.М. 
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Ставлення людини до свого тіла є невід'ємною частиною самоставлення і 

акумулює в собі його суть. Спосіб презентації «Я» у свідомості може бути 

об'єктним або суб'єктним.Як суб'єкт-об'єктне, так і суб'єкт-суб'єктне ставлення 

до себе реалізується когнітивної активністю, емоційними реакціями і 

системами дій чи готовністю до дій на адресу самого себе (Сарджвеладзе Н.І., 

1989). Ставлення до власного тіла як до невід'ємної частини «Я» так само може 

бути як об'єктним, так і суб'єктним. Чим же характеризується ставлення до тіла 

в когнітивному, емоційному та конативному аспектах? 

При об'єктному відношенні до тіла людина займає позицію зовнішнього 

спостерігача. Тіло має інструментальну цінність: воно має бути сильним, 

красивим, здоровим, тобто хорошим інструментом для досягнення якихось 

цілей. Вираз «у мене є тіло» виступає в буквальному сенсі, як «у мене є 

власність». Звичайно про власність потрібно піклуватися, підтримувати її в 

хорошій формі, але вона не є «Я» і діалог з нею не передбачається. Не 

усвідомлюючи своє тіло, його стан і потреби, людина винятково на 

раціональному рівні вирішує, як ій потрібно про нього піклуватися. Вона 

виходить із раціональних, зроблених раніше виборів, що виникли на основі 

минулого досвіду або досвіду інших людей, а в багатьох випадках штучно 

привнесених. При об'єктному відношенні людина, як би дивиться на себе очима 

«Іншого» і тіло виступає як об'єкт оцінювання: хороше - погане, красиве - 

некрасиве, влаштовує - не влаштовує, привабливе - непривабливе і т. п. Так для 

підлітків часто характерно саме об'єктне відношення до власного тіла. 

Типовими висловлюваннями для них є наступні: «Воно мені подобається: 

тоненьке, струнке,  ніжки довгі» або « Воно мене не влаштовує: занадто 

маленький зріст». Для підлітків найголовніше - це, перш за все, подобатися 

одноліткам. Об'єкт цінний, якщо відповідає меті.  Об'єктом можна володіти, 

маніпулювати, змінювати так, щоб він більшою мірою відповідав досягненню 

мети, але його не обов'язково розуміти, на нього не обов'язково зважати, тобто 

враховувати особливості, можливості, інтереси. 

Владне ставлення до тіла проявляється в невмінні його чути, 

усвідомлювати різноманіття інтроцепції, в недовірі до тілесного досвіду. І 

оскільки тілу не можна довіряти, то його необхідно контролювати, 

примушувати, виправляти. Про владне відношенні до тіла свідчать 

висловлювання типу: «Я повністю володію своїм тілом». Аналогічні 

висловлювання превалюють не тільки у підлітків, але й у людей більш 
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старшого віку, у яких відсутні партнерські відносини зі своїм тілом. При цьому 

емоції по відношенню до свого тіла можуть бути позитивними або 

негативними, але і в тому і в іншому випадку є глибинне неприйняття свого 

тіла, як частини «Я», без якої неможливо явлення себе світові, буття в світі. 

Проблема в тому, що вони відносяться до свого тіла відсторонено, дивляться на 

нього як на картинку, яку потім представлять іншим. Але привабливість особи 

полягає не стільки в його рисах, скільки в жвавості і прояві внутрішнього світу, 

наповненості тілесних рухів енергією «Я». При об'єктному відношенні до тіла 

відсутня здатність відчувати єдність тілесної і духовної тканин. 

При суб'єктному відношенні тіло сприймається як частина «Я» - «Я є 

тіло». Тіло з біомеханічної структури перетворюється на тілесність, що виражає 

внутрішній світ людини і є її невід'ємною частиною. Тілесність виступає як 

безумовна термінальна цінність, яка означає «бути живим», «бути собою». 

Завдяки розвиненій здатності відчувати себе зсередини, поглиблюється контакт 

із самим собою, збільшується усвідомлюваний внутрішній простір. Тіло 

виступає в якості рівноправного суб'єкта, відчувається зсередини, має свої 

потреби і прагнення.  

Усвідомлювання самовідчування стає можливим, якщо людина здатна 

довіритися внутрішній спонтанності, «мудрості тіла», відкритися своєму 

внутрішньому досвіду «тут і тепер». Ставлення стає суб'єктним, коли людина 

дозволяє собі бути самим собою, приймаючи себе у всьому різноманітті з 

достоїнствами і недоліками. Таке ставлення свідчить про розширення 

свідомості і збільшенні його реалістичності. Партнерське ставлення до тіла 

проявляється у внутрішньому діалозі, який стає можливим завдяки глибинному 

самоприйняттю. В результаті такого діалогу поглиблюється саморозуміння, 

підвищується рівень пластичності життєдіяльності і стає можливим автентичне 

самовираження. 

Ставлення до свого тіла надзвичайно діагностично, тому акумулює в собі 

значущі особистісні характеристики і виступає в якості «лакмусового папірця» 

психологічного здоров'я людини. Чим більш виражена психологічна проблема, 

тим більш об'єктне ставлення до тіла. Збільшення же ступеня суб'єктності по 

відношенню до власного тіла свідчить про позитивні зміни у всій особистісній 

структурі і є невід'ємною частиною розвитку самоідентичності.При суб'єктному 

відношенні дії щодо «Я» визначаються зусиллями, що сприяють 

самовираженню і самореалізації та підвищують рівень пластичності 

життєдіяльності. Таким чином, суб'єктне ставлення, на відміну від об'єктного, 

ґрунтується на самоприйняті і прагненні «бути самим собою». 
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ПОЗИТИВИ ДВОМОВНОГО НАВЧАННЯ ГЛУХИХ 

Кульбіда С. – д.п.н., проф., 

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України 

Важливого значення у розвитку сурдопедагогічної науки набула зміна 

статусу УЖМ на законодавчому рівні та: введення предмета «УЖМ» у 

навчально-виховний процес для глухих та слабочуючих (інваріантна та 

варіативна складова), перегляд традиційних програм, які тривалий час 

вивчалися не рідною мовою, а другою. З урахуванням позитивного досвіду 

розроблено двомовний підхід (українська жестова мова – перша, словесна – 

друга) [2, 4, 7]. 

Запропонований підхід на основі двомовного навчання українською 

жестовою) українською мовами базується на обов'язковій передумові, що добре 

оволодіння українською жестовою мовою як першою полегшує оволодіння 

українською мовою. За такої умови і в такому двомовному середовищі  

надзвичайно важливо, щоб українська використовувалась лише для читання і 

написання; водночас українська жестова мова – це мова щоденного спілкування 

між учнями в класі, а також головна мова інформування. Ці дві мови необхідно 

відокремлювати і розрізняти за функціями з метою ефективнішого навчання, 

використовуючи розроблену програму. Обидві мови отримують рівний статус, 

а можливості їхнього використання деталізовано й чітко відображено 

максимальним чином по всіх роках навчання. 

Розроблена двомовна програма є комплексною, системною, послідовною 

і багатогранною, її змістове наповнення забезпечується багатим середовищем 

спілкування, яке покращує вивчення рідної мови глухих – УЖМ, як основи для 

свідомого опанування і використання другої мови – словесної) [1]. Важливо 

пам'ятати, що вивчення мови є активним процесом, який починається від 

самого народження і продовжується все життя. Мова засвоюється учнями на 

різних етапах зростання з різним успіхом. Причому знання накопичуються 

поступово. Учні закріплюють набуті мовленнєві здібності і застосовують 

знання у нових і складніших контекстах з більш високим рівнем вимог. 

Помилки, хотіли б ми того чи ні, є невід’мною частиною процесу оволодіння 

мовою. Навчаючись, вони експериментуватимуть з новими мовленнєвими 

структурами і словниковим запасом, користуючись особистими потребами / 

репертуаром, і, застосовуючи їх у різноманітних контекстах, учні 

розвиватимуть мовні навички) [3, 5, 6]. 

Глухі діти глухих батьків оволодівають вагомим репертуаром жестових 

мовних навичок з самого народження, користуючись рідною своєю мовою.  Для 

глухих дітей, чиї батьки бігло володіють жестовою мовою, процес навчання 

зазвичай протікає без труднощів і має успіх. Тому набуті навички мають 

максимальним чином застосовуватися у навчальному двомовному процесі. 
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Відповідно, оволодіваючи новою мовою, учні поступово пристосовують набуті 

мовні навички в процесі вивчення своєї першої мови.  

Невпинний, паралельний розвиток двомовних навичок (навичок 

володіння другою мовою), прискорюється завдяки методиці двомовного 

навчання. 

Не секрет, що існує достатня кількість глухих дітей чуючих батьків, які  

приходять до школи з малими знаннями жестової мови, або без навичок біглого 

украаїнського жестового мовлення, - і майже зовсім не знають української 

мови. Для таких дітей, навчання вільно розмовляти першою мовою є 

надзвичайно важливим. УЖМ, як і будь-яка національна жестова мова, є 

зручними і доступними серед природних тому, що вона є візуальною, 

асимільованою і не важка для розуміння, - українська ж мова застосовується в 

усній формі, і надзвичайно важко сприймається глухими дітьми раннього віку. 

Досвід доводить, чим ефективніше глуха дитина спілкується на ЖМ, тим 

успішніше вона зможе оволодіти процесом читання і написання словесною 

мовою. 

Розвиток навичок спілкування є важливою передумовою ефективного 

навчання за вказівками двомовної програми. Розвиток навичок концентрування 

уваги, правильного висловлювання, читання, писання, спостереження і 

уточнення передачі змісту необхідні для встановлення дружніх  стосунків. Ці 

навички взаємопов’язані і взаємозалежні; добре володіння хоча б однією із цих 

навичок зміцнює і підтримує всі інші. Досконале володіння цими розмовними 

навичками зумовлює розумні мовленнєві реакції. Поступовість опанування 

мовним, мовленнєвим матеріалом націлений на розвиток мовних навичок у 

широкому обсязі і широкому контексті. 

Інструктування другою мовою посилює комунікативний аспект, 

підкреслюючи важливість настанов.  

Таким чином, розвиток двомовних навичок спілкування сприяє 

успішному розвитку глухого учня, а двомовне навчання, запроваджене з 2009 - 

2010 навчального року лише підкріплює описані позитиви. 
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Ключовою фігурою в системі вищої освіти, зокрема в педагогічному вузі 

виступає викладач. Через його діяльність реалізується державна політика, 

спрямована на зміцнення інтелектуального і духовного потенціалу нації, 

розвиток вітчизняної науки і техніки, збереження і примноження культурної 

спадщини країни. Система підготовки майбутніх фахівців різних 

спеціальностей у педагогічних навчальних закладах вимагає врахування не 

лише досягнень сучасної психолого-педагогічної науки і методики викладання, 

а й творчого переосмислення та опрацювання кращих надбання вітчизняної 

педагогічної думки. В цьому контексті важливого значення набувають здобутки 

наших попередників, зокрема відомого українського педагога і психолога Івана 

Омельяновича Синиці, який у своїх працях [2; 3; 4]  виокремлював проблему 

педагогічного такту педагога у його професійній діяльності. Вчений розглядає 

педагогічний такт як один з найважливіших елементів професійних умінь 

педагога, його професійну здатність встановлювати і підтримувати позитивні, 

коректні взаємини з учнями, володіти прийомами педагогічної майстерності [2, 

с. 12]. Розуміння І. О. Синицею сутності педагогічного такту ґрунтується на 

тому, що: педагогічний такт базується на дотриманні у взаєминах 

загальнолюдського такту; це психологічна властивість особистості вчителя, 

його характерологічна риса; педагогічний такт – один із компонентів 

майстерності вчителя [2, с. 30-31]. 

Основою педагогічної майстерності викладача є його кругозір та 

переконання; досконале володіння фаховими знаннями, уміннями та 

методикою викладання; здатність і налаштованість на доброзичливу навчальну 

й поза навчальну взаємодію із студентами та колегами.    

Педагогічний такт викладача – це його уміння і бажання поводитися 

належним чином, просто й переконливо розмовляти зі студентами, поважати 

їхню гідність, ставити психологічно та педагогічно обґрунтовані вимоги; 

вміння добирати оптимальні засоби і прийоми психолого-педагогічного впливу 

на студентів, швидко і правильно приймати рішення в конкретній ситуації 

навчальної взаємодії. Педагогічний такт також визначається різними 

властивостями особистості педагога, його цінностями, культурою, освітою, 

арсеналом наявних знань, умінь і навичок; його здатністю встановлювати й 
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підтримувати позитивну міжособистісну й навчально-фахову взаємодію зі 

студентами, іншими викладачами та адміністрацією навчального закладу. 

Сутність педагогічного такту полягає в педагогічно доцільному ставленні 

та впливі педагога на вихованців, в дотриманні почуття міри при спілкуванні з 

ними, в умінні налагоджувати продуктивний стиль спілкування в 

педагогічному процесі та в пошані до особистості вихованця [1]. 

Отже, педагогічний такт набувається викладачем у процесі всебічного 

розвитку його особистості, становлення професіоналізму; залежить від 

оволодіння культурою спілкування й міжособистісної взаємодії та разом з 

набутими психолого-педагогічними та фаховими знаннями й уміннями   

виявляється в навчально-педагогічній діяльності й може опосередковано 

виступати одним із критеріїв оцінки його фахового рівня. 

Література 

1. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамушка, 
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НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ У СУЧАСНОМУ ВІТЧИЗНЯНОМУ 

ПРОСТОРІ 

Дригус М.Т. 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

Вивчення проблеми психологічних механізмів у вітчизняному 

психологічному просторі вирізняється різнобічністю та широтою 

дослідницьких спектрів і самобутністю авторських концептуальних підходів. 

Зокрема, у ХХІ ст. досліджено такі її спектри: механізм життєвого і 

особистісного самопроектування (О.О. Зарецька); психофізіологічні механізми 

втілення задуму особистості (В.В. Клименко); психологічні механізми 

первинної шкільної неуспішності (Л.О. Кондратенко); психологічна структура 

механізмів відповідальності (Г.В. Куценко, М.В. Папуча); психологічні 

механізми зародження, становлення та здійснення особистості (С.Д. 

Максименко, В.В. Клименко, А.В. Толстоухов); механізми розвитку 

особистості (С.Д. Максименко); психологічні механізми навчання (Ю.І. 

Машбиць); механізми структурування внутрішнього світу особистістю, 

механізми становлення духовності людини, психологічні механізми 

становлення особистості, діалог як психологічний механізм розвитку 

особистості (М.В. Папуча); механізм особистісних змін (Л.З. Сердюк); 

дослідження інтелекту як механізму саморозвитку  (М.Л. Смульсон); аналіз 

освіти як соціального механізму (В.О. Татенко); психологічні механізми 

розуміння та інтерпретації особистого досвіду (Н.В. Чепелєва); аналіз волі як 

“ключового психологічного механізму становлення самості особистості та 

довільності дії” (Ю.М. Швалб); психологічні механізми регуляції моральної 

поведінки в молодшому шкільному віці (Н.О. Шевченко). Дослідження 

вітчизняними психологами проблеми психологічних механізмів зародження, 

становлення та здійснення особистості (С.Д. Максименко, В.В. Клименко) 

відзначена Державною премією у галузі науки і техніки 2010 року.  

У сучасному вітчизняному просторі на новому щаблі розвитку 

психологічної думки відбувається розробка концептуального підходу до 

механізмів розвитку особистості С.Д. Максименком [1]. Новітньою тенденцією 

у поглядах на психологічну сутність механізму є дослідження акту 

опосередковування як “найбільш перспективного в сучасній генетичній 

психології”. Концептуальний підхід “до опосередковування як процесу 

розвитку” принципово змінює дослідницьку парадигму, а саме – з 

реконструювання на його моделювання. Водночас іманентною сутністю є 

саморух і саморозвиток, за яких “свідомість самомоделюється”.  

Аналізуючи результати дослідження “визначеного етапу у вивченні 

психічного розвитку дитини в рамках сучасної генетичної психології”, учений 
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зазначає: “Загальний підсумок цього етапу полягає в тому, що в численних і 

різноманітних дослідженнях були отримані незаперечні дані, котрі розкривають 

основний механізм психічного розвитку...” [1, с. 15]. 

Генетико-психологічний погляд на особистість, у засаді якого лежить 

методологія генетико-моделюючого методу, відкриває нові перспективи 

бачення проблеми психологічних механізмів особистості “як унікальної 

цілісності, що саморозвивається, саморегулюється” [1, с. 20]. Зрозуміти 

особистість як цілісність, що саморозвивається, – “одне із кардинальних 

завдань генетичної психології особистості, галузі психологічного знання, яка на 

даний момент переживає процес становлення, проте має велике майбутнє” [1, с. 

19-20]. Антиципаційна здатність генетико-моделюючого методу створює 

можливості для отримання принципово нових результатів психічного розвитку 

та саморозвитку дитини в контексті генетичної психології особистості. 
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Підґрунтям сучасної освітної парадигми виступає філософія 

людиноцентризму. Як наголошує В.Г. Кремень, “філософія людиноцентризму 

акцентує увагу на розвитку людської самосвідомості, розумінні сутності 

людини, яка не залишається стабільною, а так чи інакше детермінована 

соціальними, економічними, технологічними процесами. Осягнення свого “Я” у 

філософії людиноцентризму є не що інше, як нарис людського самопізнання” 

[2, с. 5]. Завдяки адекватному самопізнанню, розвитку самосвідомості людина 

осягає себе як “суб’єкта, здатного скеровувати власні потенційні можливості у 

напрямі конструктивних самозмін, самотворення та самозростання” [1, с. 12] і 

таким чином формуватися як ефективна, успішна особистість. Тому 

актуальною постає проблема дослідження психологічних механізмів 

становлення особистісної ефективності, одним із яких виступає рефлексія, на 

різних етапах онтогенезу. 

Важливою передумовою успішності процесу становлення особистісної 

ефективності дитини є її адаптація до умов навчання. Адже “успішна адаптація 

сприяє долученню суб’єкта до діяльності, зміні стереотипів у навчанні,.. 

удосконаленню рефлексивних механізмів особистості, соціалізації у цілому” (І. 

Дорожко). У зв’язку з цим нагальною потребою є вивчення психологічних 

механізмів становлення особистісної ефективності у перехідний період від 

початкової до основної школи, від молодшого шкільного до підліткового віку. 

У якості такого механізму ми розглядаємо рефлексивність, оскільки на цьому 

етапі онтогенезу, як вказував П.Р. Чамата, завдяки соціальній ситуації розвитку, 

новим умовам спілкування та діяльності учіння у дітей з’являються “логіко-

психологічні підстави і та здатність до рефлексії, які так необхідні їм для 

переходу від уявлень про себе до думки про себе” [5, с. 24]. 

Значущим є розгляд рефлексії у контексті розвитку особистості, 

здійснений С.Д. Максименком. Він виокремлює три рівні розвитку особистості 

як “об’ємного, оформленого цілого”: “– на першому рівні ще відсутня 

рефлексія власного внутрішнього світу, який лише формується, створюється. 

На цьому рівні особистісні якості створюються в процесі подолання труднощів 

у досягненні власних цілей; – на другому рівні розвитку особистість формує 

власне оточення, передбачає наслідки і планує події: обирає друзів і т. ін.; – на 

третьому рівні особистість стає суб’єктом власного життєвого шляху, який вона 

сама обирає. Інша ознака цього рівня – особистість стає суб’єктом розвитку 

свого власного внутрішнього світу, формує власне Я. Саме на цьому рівні 
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основною стає якість унікальності” [4, с. 9–10]. На думку вченого, що рефлексія 

виступає стрижневим механізмом розвитку особистості: “З цього моменту 

людина сама визначає напрями власного розвитку, контролює його і несе за 

нього відповідальність. Це є те, що в сучасній психології називають 

саморозвитком” [3, с. 96]. С.Д. Максименко наголошує, що психічний розвиток 

тільки тоді стає розвитком особистості, коли він посутньо є “рефлексією 

людиною власного досвіду”.  

Література 

1. Боришевський М.Й. Особистість у вимірах самосвідомості: 

[монографія] / Мирослав Йосипович Боришевський. – Суми: Видавн. будинок 

“Еллада”, 2012. – 608 с. 

2. Кремень В.Г. Людина як суб’єкт творчої діяльності: інноваційний 

аспект / В.Г. Кремень // Соціально-психологічні чинники взаємодії суспільства 

та освіти: Матеріали методологічного семінару НАПН України 17 листопада 

2010 року : Зб. матеріалів / За ред. С.Д. Максименка. – К.: Вид. “Інтерпрес 

ЛТД”, 2010. – С. 3–11. 

3. Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості / Сергій 

Дмитрович Максименко. – К.: Видавництво ТОВ “КММ”, 2006. – 240 с. 

4. Максименко С.Д. Психологічні механізми становлення та 

здійснення особистості / С.Д. Максименко // Проблеми сучасної психології: 

Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / 

За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 11. – Кам'янець-Подільський: 

Аксіома, 2011. – С. 3–11. 

5. Чамата П.Р. Самосвідомість та її розвиток у дітей / Павло 

Романович Чамата. – К.: Знання, 1965. – 48 с. 



[«НАУКОВА СПАДЩИНА І.О.СИНИЦІ В КОНТЕКСТІ 
СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»                                                                           

З нагоди 70-ї річниці від заснування                            
Інституту  психології імені Г.С. Костюка НАПН України  

 
Матеріали круглого столу 

                              
Жовтень 2015 року 

 

 

Матеріали Круглого столу видаються у спеціальному номері міжнародного наукового періодичного журналу 

"FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS"- ISSN 2313-7525 |  
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України  

 

ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕФЛЕКСІЇ ЯК МЕХАНІЗМУ 

ОСОБИСТІСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

Яворська-Вєтрова І.В.  

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

 

Підґрунтям сучасної освітної парадигми виступає філософія 

людиноцентризму. Як наголошує В.Г. Кремень, “філософія людиноцентризму 

акцентує увагу на розвитку людської самосвідомості, розумінні сутності 

людини, яка не залишається стабільною, а так чи інакше детермінована 

соціальними, економічними, технологічними процесами. Осягнення свого “Я” у 

філософії людиноцентризму є не що інше, як нарис людського самопізнання” 

[2, с. 5]. Завдяки адекватному самопізнанню, розвитку самосвідомості людина 

осягає себе як “суб’єкта, здатного скеровувати власні потенційні можливості у 

напрямі конструктивних самозмін, самотворення та самозростання” [1, с. 12] і 

таким чином формуватися як ефективна, успішна особистість. Тому 

актуальною постає проблема дослідження психологічних механізмів 

становлення особистісної ефективності, одним із яких виступає рефлексія, на 

різних етапах онтогенезу. 

Важливою передумовою успішності процесу становлення особистісної 

ефективності дитини є її адаптація до умов навчання. Адже “успішна адаптація 

сприяє долученню суб’єкта до діяльності, зміні стереотипів у навчанні,.. 

удосконаленню рефлексивних механізмів особистості, соціалізації у цілому” (І. 

Дорожко). У зв’язку з цим нагальною потребою є вивчення психологічних 

механізмів становлення особистісної ефективності у перехідний період від 

початкової до основної школи, від молодшого шкільного до підліткового віку. 

У якості такого механізму ми розглядаємо рефлексивність, оскільки на цьому 

етапі онтогенезу, як вказував П.Р. Чамата, завдяки соціальній ситуації розвитку, 

новим умовам спілкування та діяльності учіння у дітей з’являються “логіко-

психологічні підстави і та здатність до рефлексії, які так необхідні їм для 

переходу від уявлень про себе до думки про себе” [5, с. 24]. 

Значущим є розгляд рефлексії у контексті розвитку особистості, 

здійснений С.Д. Максименком. Він виокремлює три рівні розвитку особистості 

як “об’ємного, оформленого цілого”: “– на першому рівні ще відсутня 

рефлексія власного внутрішнього світу, який лише формується, створюється. 

На цьому рівні особистісні якості створюються в процесі подолання труднощів 

у досягненні власних цілей; – на другому рівні розвитку особистість формує 

власне оточення, передбачає наслідки і планує події: обирає друзів і т. ін.; – на 

третьому рівні особистість стає суб’єктом власного життєвого шляху, який вона 

сама обирає. Інша ознака цього рівня – особистість стає суб’єктом розвитку 

свого власного внутрішнього світу, формує власне Я. Саме на цьому рівні 



[«НАУКОВА СПАДЩИНА І.О.СИНИЦІ В КОНТЕКСТІ 
СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»                                                                           

З нагоди 70-ї річниці від заснування                            
Інституту  психології імені Г.С. Костюка НАПН України  

 
Матеріали круглого столу 

                              
Жовтень 2015 року 

 

 

Матеріали Круглого столу видаються у спеціальному номері міжнародного наукового періодичного журналу 

"FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS"- ISSN 2313-7525 |  
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України  

 

основною стає якість унікальності” [4, с. 9–10]. На думку вченого, що рефлексія 

виступає стрижневим механізмом розвитку особистості: “З цього моменту 

людина сама визначає напрями власного розвитку, контролює його і несе за 

нього відповідальність. Це є те, що в сучасній психології називають 

саморозвитком” [3, с. 96]. С.Д. Максименко наголошує, що психічний розвиток 

тільки тоді стає розвитком особистості, коли він посутньо є “рефлексією 
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ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІНКОВИХ СТАВЛЕНЬ ЯК 

МЕХАНІЗМУ ОСОБИСТІСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

 Мусіяка Н.І. 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

Визначаючи архітектоніку оцінкових ставлень як механізму особистісної 

ефективності учня ми спиралися на фундаментальні засади концепції 

психічного розвитку дитини Г.С. Костюка, а також на його ідеї саморозвитку та 

саморуху “зростаючої особистості”.  

Засадовим для дослідження оцінкових ставлень школярів є розуміння 

Г.С. Костюком особистості як “складної цілісної системи систем”. Принцип 

системності дає нам підстави для розгляду оцінкової сфери не як моно-

особистісної, а як такої, що сама є складноструктурованим утворенням і 

репрезентується в різних системах: “Я – Я”, “Я – інші”, “Я – діяльність”. При 

цьому самооцінка як різновид оцінкових ставлень, що включається у кожну з 

цих систем, також може бути системним утворенням. Оцінкові ставлення у 

кожній із систем “Я – Я”, “Я – інші”, “Я – діяльність” мають різний спектр 

змістовних характеристик у онтогенетичному вимірі.   

Одним з найважливіших складових компонентів оцінкових ставлень є 

оцінка учнем причин власних шкільних невдач. Власне оцінкове ставлення до 

подолання учнем шкільних невдач – необхідне підґрунтя розвитку особистісної 

ефективності школяра як суб’єкта учіння. В ньому органічно поєднуються три 

сфери особистісного зростання школяра: це – самосвідомість і, зокрема, такий її 

різновид, як навчальна самосвідомість  (Б.Г. Ананьєв, П.Р. Чамата); оцінкова 

сфера – оцінка та самооцінка в органічному взаємозв’язку з оцінковим 

ставленням у системах “Я – Я”, “Я – учіння”, “Я – учіння” та регулятивна сфера 

– становлення інтернального або екстернального локусу контролю.  

Зазначимо, що проблемі труднощів, з якими зустрічається школяр у 

процесі учіння, Г.С. Костюк надає особливої уваги: “Знання конкретних 

труднощів кожної дитини... дає можливість правильно скеровувати зусилля 

дитини на їх подолання і допомогти їй зростати власними силами” (курсив наш. 

– Н.М.) [1, с. 368].  

Необхідність дослідження наступного складового компоненту механізму 

оцінкових ставлень особистісної ефективності – прогностичної самооцінки, 

зумовлюється тим, що “в ній інтегрується те, чого досягнула дитина, і те, до 

чого вона прагне, тобто, “проект її майбутнього” як школяра [3]. Третім 

компонентом оцінкових ставлень було виокремлено потребу школяра у 

досягненні успіху. Прикметно, що мотив досягнення “може існувати в двох 

протилежних за значенням для особистості формах. Перша з них має назву 

“прагнення успіху”, а друга – “страх невдачі” [2, с. 360]. Зважаючи на 
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онтогенетичні особливості перебігу потреби досягнення успіху, була 

досліджена дихотомічна проекція, а саме – фрустрація потреби досягнення 

успіху.  

На непересічній значущості дослідження проблеми психологічних 

механізмів у розумінні становлення особистості наголошує С.Д. Максименко: 

“Для того, щоб зрозуміти, що таке особистість, треба пояснити і показати... 

процес її становлення, визначити, яким чином і в результаті дій яких саме 

закономірностей та механізмів виникає і розвивається особистість як 

цілісність” [2, с. 21]. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОЛОДОГО 

ПОДРУЖЖЯ 

Мельничук Т.І.  

к.психол.н., старший науковий співробітник лабораторії соціальної 

психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Важливу роль у розвитку сучасного українського соціуму відіграє молода 

сім’я, адже саме на цей період життєдіяльності родини припадає народження 

дітей, процес первинної соціалізації особистості, задоволення її фізіологічних 

та духовних потреб, реалізація значущих індивідуальних якостей. Однак 

процеси формування, становлення і розвитку сучасної молодої сім'ї проходять у 

складних і суперечливих умовах, які характеризуються зміною суспільних 

відносин та появою нових цінностей, особливо у молоді, тому виникає потреба 

вивчення стану та проблем особливостей підготовки молодого покоління до 

створення сім'ї та подальшого її функціонування. 

За останні десятиліття значно змінилися особистісні характеристики 

молоді: освідченість, соціальний статус, готовність до самостійного життя, 

рівень відповідальності. Статистично зафіксований дуже високий відсоток 

молодих шлюбів: сьогодні близько 2/3 усіх шлюбів реєструються у віці до 25 

років. Більшість психологів і соціологів, які досліджували сімейні 

взаємовідносини, підкреслюють важливість саме початкового періоду розвитку 

молодої сім'ї ( Антонюк Е.В., Бевз Г.М., Говорун Т.В., Дементьєва І.Ф., Капська 

А.Й., Котлова Л.О., Пірен М.І., Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. В. та ін.) та 

одночасно відмічають, що ранній шлюбний вік свідчить про соціальну 

незрілість партнерів, які беруть шлюб. Автори численних досліджень 

одностайні в негативній оцінці інфантилізму сучасної молоді. Омолодження 

шлюбу, відмічається науковцями неготовністю їх до спільного життєвого 

шляху - з одного боку психологічною (переходу від «закоханості» до реалій 

життя, вирішення інтимно-особистісних відносин, подолання конфліктів) та з 

іншого боку неготовністю вирішення побутових проблем (матеріально-

економічних, житлово-побутових). Важливі і структурно-рольовий аспект і 

процеси лідерства, встановлення соціальної влади - вони теж провокують 

виникнення труднощів у молодій сім'ї. Кожному з подружжя доводиться 

пристосовуватися до стану, який, у порівнянні з дошлюбною незалежністю і 

свободою, здається вимушеною необхідністю. Проблеми можуть виникати 

через такі характеристики рольової структури, як розподіл ролей між 

подружжям, ступінь ідентифікації з роллю при суперечливих вимогах до її 

виконання, через неможливість поєднати кілька ролей, зверхідентіфікація з тим 

розподілом ролей, яке склалося в сім'ї їх батьків [3].   



[«НАУКОВА СПАДЩИНА І.О.СИНИЦІ В КОНТЕКСТІ 
СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»                                                                           

З нагоди 70-ї річниці від заснування                            
Інституту  психології імені Г.С. Костюка НАПН України  

 
Матеріали круглого столу 

                              
Жовтень 2015 року 

 

 

Матеріали Круглого столу видаються у спеціальному номері міжнародного наукового періодичного журналу 

"FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS"- ISSN 2313-7525 |  
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України  

 

Саме у перші роки після шлюбу у молодого подружжя відбувається 

взаємоадаптація, формуються сімейні норми, здійснюється оволодіння 

рольовою поведінкою, одночасно і загострюються  майже всі проблеми 

подружнього життя. У молодій сім'ї процес формування внутрішньосімейних і 

позасімейних відносин, зближення ціннісних орієнтації, уявлень подружжя 

протікає досить інтенсивно і напружено. Тому для молодого подружжя і 

важлива готовність молоді до сімейно-шлюбних відносин. 

Готовність до шлюбу включає формування морального комплексу: 

готовність особистості прийняти на себе нову систему обов’язків ( до партнера, 

його батьків, дітей) підготовленості до міжособистісного спілкування, здатності 

до самовідданості, наявності емпатійного комплексу, висока етична культура 

почуттів і поведінки, здатність до саморегуляції своєї психіки (вирішення 

конфліктів) [1].   

Л.Котлова у своїх дослідженнях відмітила, що стосунки кожної пари 

унікальні і неповторні по-своєму, проте більшість сімей проходять певні стадії 

розвитку, які в подальшому допомагають їм набути нового досвіду у 

спілкуванні і взаємодії один з одним. Хоч у більшості всі ці стадії наслідують 

одна одну в майже хронологічному порядку: залицяння (закоханість); заручини 

або спільне мешкання; шлюб (медовий місяць); продуктивні роки, що 

включають народження і виховання дітей; кар'єрне зростання або початок 

власної справи; середній вік; пенсія і онуки. [2 ] 

Стан вивчення проблеми психологічних особливостей формування 

молодого подружжя свідчить, що детермінантами розладів у їх стосунках є 

соціальна незрілість та психологічна неготовність до міжособистісної взаємодії, 

взаємоадаптації та вікової незрілості до побутових труднощів. 
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ПОЧУТТЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ УЧНЯ – ВИХОВНА ЦІННІСТЬ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

Федько В.В., к. психол.н., 

ст. наук. співр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України 

 

Психолого-педагогічні ідеї відомих українських учених є рушійною 

силою кардинальних освітніх реформ, дають змогу більш ефективно 

застосовувати доцільні форми і методи виховання особистості вчителя та учня. 

Особливо важливою у цьому контексті є наукова спадщина відомого 

українського педагога, психолога І.О. Синиці (1910-1976 рр.), основним 

напрямом наукової діяльності якого було вивчення педагогічної майстерності 

вчителя. 

На думку І.О. Синиці, педагогічна майстерність – це не лише висока й 

усебічна загальна та методична освіченість учителя, а й уміння домогтися, щоб 

кожне його слово дійшло до учнів, було повністю ними сприйнято, пережито і 

засвоєно. Вчений вважав педагогічну майстерність цілісною динамічною 

системою, однією з складових якої є педагогічий такт. Останній автор 

розкривав через поняття міри, дозування, спеціальних професійних умінь: 

ненав’язливість, делікатність, вміння вчителя обирати для кожного конкретного 

випадку найефективніший засіб виховного впливу тощо. При такому розумінні 

педагогічний такт виступає своєрідним засобом, за допомогою якого вчитель 

може організовувати вплив на особистість свого вихованця та, водночас, 

перевіряти результативність цього впливу. 

Однією із вагомих виховних цінностей, а також результативним 

здобутком витонченої педагогічної майстерності вчителя, «ювелірним» 

застосуванням всієї партітури педагогічного такту є формування в учнів 

почуття власної гідності. 

Розглядаючи почуття власної гідності, насамперед, як моральне почуття, 

що переживається особистістю як емоційно-ціннісне ставлення до себе та до 

оточуючих, робить його не лише провідним чинником моральної досконалості 

учня, а й проекцією всього особистісного розвитку. 

Проведений нами аналіз висловлювань школярів про те, що, на їхню 

думку, сприяє формуванню почуття власної гідності, дозволяє стверджувати, 

що стрижневою умовою виступає взаєморозуміння педагога та учня, в основі 

якого лежить повага до людської гідності. Повага, як особливий спосіб 

визначення й вираження цінності кожної особистості, пов’язана насамперед з 

одного боку, з довірою, заснованою на визнанні чеснот учня, його безперечній 

цінності, а з іншого боку – на уявленні вчителя про його особисті успіхи в 

навчанні. 
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Майстерність педагога при такій взаємодії повинна бути спрямована на 

вивчення і розкриття потенційних можливостей дитини, на створенні умов для 

переживання учнем радості від успіху у навчанні та вихованні, зокрема від 

своєї розумової праці.А це означає, що в навчанні має бути індивідуалізація – і 

в змісті розумової праці (в характері завдань), і в часі, і в оцінних судженнях 

педагога тощо. 

Відтак, в основу формування почуття власної гідності має бути 

покладено: 

- Стратегію проектування, яка полягає у цілеспрямованому плануванні 

педагогом поетапному розвитку почуття власної гідності укожного учня при 

врахуванні внутрішніх закономірностей розвитку особистості в онтогенезі. При 

цьому цілеспрямованість має поєднуватися з гнучкістю в доборі засобів і 

шляхів досягнення цілей, а також з готовністю уточнювати й модифікуватиїх, 

враховуючи, крім іншого, індивідуальні особливості кожного учня, його 

прагнення і схильності, його позицію як суб’єкта учіння. 

- Стратегію моделювання ситуацій вільної, творчої співпраці. Суттєвою 

психологічною особливістю таких ситуацій є те, що вони забезпечують 

потужний детермінуючий «вплив на» особистість, який здійснюється 

реактивними, адаптивними виховними механізмами. 

- Стратегію шанування особистої гідності учня. Відповідно до якої 

педагог має уникати будь-яких дій і висловлювань, які її принижують, 

дотримуватись «педагогічної таємниці» (у випадках, коли довірена вчителю 

інформація при розповсюджені може завдати учневі моральної шкоди). Крім 

того, учня слід поважати не тільки за набуті ним знання, виявлені здібності, за 

зроблені добрі вчинки, а й за висловом філософа Г.С. Батіщева, - «авансом, за 

презумпцією», також і тоді, коли він іще нічим не заслужив, або навіть дає 

підстави для протилежного ставлення. Поважати й гідно ставитися треба до  

сьогоднішнього учня, але вбачаючи в ньому його позитивні тенденції, 

можливості особистісного зростання і всіляко їм сприяючи. 

 -Стратегіяемоційного підкріплення педагогом позитивно-ціннісного 

судження щодо успіхів і чеснот вихованця.Тепле емоційне ставлення до учня 

має розповсюджуватися не лише на його академічну успішність, а й 

доповнюватися повагою до гідності школяра, до його думки, до його 

інтелектуальних і морально-духовних можливостей, особливо тих, які ще не 

розгорнулися. 

Отже, почуття власної гідності як і особистісний розвиток учня загалом 

знаходяться під безпосереднім впливом діяльності педагога. У такому разі 

педагогічна майстерність учителя має відрізнятися гуманістичною 

спрямованістю на дитину, яка виявляється у прагненні співучасті в її розвитку, 

що дасть змогу педагогу обрати мету і спонукає до пошуку дієвих способів її 

реалізації – психолого-педагогічних технологій і технік. Усвідомлення мети й 
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результату організованого процесу розвитку своїх вихованців зумовлює у 

педагога потребу у знаннях, і тоді сплав гуманістичної спрямованості та 

професійної компетентності стає міцною підвалиною для удосконалення 

педагоічної майстерності, даючи можливість осмислювати суперечності між 

обраною програмою виховання і реальним процесом її здійснення.Саме це 

виступає для вчителя внутрішнім стимулом підвищувати свою фахову 

майстерність, прагнути набувати необхідних умінь, поглиблювати свої знання, 

а також поєднувати їх із здатністю ставати щодо них у рефлексивну позицію, 

оцінюючи ніби ззовні свою та учнів поведінку, прогнозуючи та проектуючи 

подальший розвиток педагогічної ситуації щодо виховання почуття власної 

гідності учнів.  

Щоб змінити людей, треба їх любити. Вплив на них пропорційний любові 

до них. (І. Песталоцці)  
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МОТИВАЦІЙНА ОСНОВА ДІЯЛЬНІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ  

СТАРШОКЛАСНИКІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

  Скулиш Н.Є.  

старший науковий співробітник, Інститут психології  

імені Г.С. Косюка НАПН України  

 

Навчання – основний різновид діяльності дітей шкільного віку, активна , 

свідома й цілеспрямована діяльність, яка полягає у засвоєнні знань , 

вироблених людсвом з метою підготовки дітей до майбутньої самостійної 

трудової діяльності. У процесі навчання його цілі поступово ускладнюються, 

але разом з тим вони й диференціюються. Поряд із загальноосвітніми цілями 

з’являються практичні – підготовка дітей до життя, засвоєння практичних 

знань, умінь і навичок. На базі загальноосвітніх знань здійснюється 

політехнічне навчання та професійна освіта. 

Успішне навчання дітей у школі великою мірою залежить від 

усвідомлення мети навчання і мотивів, якими вони керуються. У навчанні 

виявляється соціальна та пізнавальна мотивація: перша через усвідомлення ролі 

та необхідності знань для життя та праці, друга – у  ставленні до змісту знань, в 

інтересі до них. Праця викликає потребу у знаннях, у ній формуються загальні 

та спеціальні здібності людини. Суспільна мотивація учнем свого навчання 

найбільшою мірою сприяє глибокому засвоєнню знань. Важливою умовою в 

оволодінні знаннями є готовність і підготовленість учня до навчання. 

Підготовленість учня до навчання виявляється в конкретних знаннях, уміннях і 

навичках потрібних для засвоєння навчального матеріалу. Навчання у школі 

потребує від учня організованості та дисципліни, щоденної систематичної 

роботи. Засвоєння учнями знань залежить від їхньої активності у навчанні. 

Навчаючись, дитина розвивається, а розвиваючись, здобуває нові можливості – 

розуміти та засвоювати складніші знання. Успішніше дитина розвивається тоді, 

коли у процесі навчання активізується її навчальна самостійність, коли дитина 

стає суб’єктом, а не лише об’єктом навчання, тобто вміє ставити перед собою 

навчальні завдання  й намагається успішно виконувати їх. Для розвитку 

особистості особливо важливу роль відіграє активізація розумової діяльності, а 

не тільки уваги, сприймання, пам’яті, уяви.  Як показали дослідження проблеми 

навчання, евристична та програмована побудова процесу навчання, 

коментування змісту навчальних завдань, розв’язуваня навчальних завдань з 

кожного предмета, докази сприяють подоланню конкретизму в розумовій 

діяльності та успішному розумовому розвитку. 

Розглядаючи мотивацію навчальної діяльності, необхідно зауважити , що 

поняття мотив тісно пов’язане з поняттям мета і потреба. В особистості вони 

взаємодіють і називаються мотиваційною сферою. В літературі цей термін 
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включає в себе усі види спонук: мотиви, інтереси, цілі, потреби, установки, 

стимули, схильності. Навчальна мотивація визначається як приватний вид 

мотивації який включений в певну діяльність: освітня установка; організація 

освітнього простору; суб’єктом навчання; суб’єктивним ставленням педагога; 

специфіка предмету. 

Формування особистості відбувається у продовж всього її життя, у вищій 

школі закладаються основні особисті якості фахівця, у подальшій професійній 

діяльності. 

         Навчальна діяльність студента , на відміну від учня школяра є 

професійно спрямованою, оскільки передбачає  оволодіння способом і досвідом 

професійного вирішення тих практичних завдань , з якими доведеться 

зіштовхнутися в майбутньому,оволодіння професійним мисленням і творчістю. 

Формування у них стійкої навчальної мотивації, інтересом до обраної професії  

виступає психологічна умова  успішності професійної підготовки студентів і 

може слугувати компенсаторним чинником у випадку недостатнього високого 

рівня розвитку спеціальних здібностей.   

 Мотивації досягнення успіху і відповідно уникнення невдач є важливими 

і відносно незалежними видами людської мотивації, вони багато в чому 

визначають спрямованість особистості і її поведінку в суспільстві. З точки зору 

вчених, студенти, з сильно вираженим прагненням до досягнення успіхів, 

домагаються в житті набагато більшого, ніж ті, у яких така мотивація слабка, 

або відсутня. Мотивація досягнення спрямована на певний кінцевий результат, 

який отримується завдяки власним здібностям особистості, а саме: на 

досягнення успіху або уникнення невдачі. Мотивація досягнення, таким чином, 

орієнтована на мету. Вона підштовхує особистість до “природного” результату  

пов’язаних одна з одною дій.  Самореалізація особистості підлітка є 

продуктивна діяльність, спрямована на досягнення особистісних, групових чи 

загальнозначущих цінностей, внаслідок чого розкривається культурні та 

соціально – психологічні характеристики самої особистості та її потенційних 

можливостей. 

    В цілому, аналіз наукової психологічної літератури показує недостатню 

розробленість таких питань як можливості розвитку особистісних якостей, 

детермінуючи успішність протікання процесу професійного самовизначення 

особистості, особливостей впливу на ефективність учбової і професійної 

діяльності, яку виконує індивід, а також створення ефективних методів і 

технологій підсилення і оптимізації професійного самовизначення на етапі 

професійної підготовки. 

Література: 

1. Божович Л.И.  Проблемы формирования личности / Л.И. Божович; 

Под ред. Д. И.Фельдштейна; Вступ. ст. Д.И. Фельдштейна. – М.: Институт 

практической психологии, Воронеж : НПО «МОДЕК», 1997.- 352с. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ САМОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ ЯК 

СКЛАДОВОЇ ДІЯЛЬНІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Дзюбко Л.В.   

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

лабораторії психології навчання імені І.О.Синиці Інституту психології 

імені Г.С.Костюка НАПН України 

  

Поняття «самореалізація» у сучасній вітчизняній психології найчастіше 

розуміється як здатність особистості реалізувати себе, спираючись на власний 

потенціал,використовуючи для цього зовнішні та знаходячи внутрішні ресурси. 

Вважаємо, що до таких внутрішніх ресурсів можна віднести самоефективність 

як впевненість особистості в тому, що вона може з успіхом впоратися з певною 

(як правило складною) ситуацією [1],адже без упевненості у власних силах 

неможливо обрати цілі, які б були досяжними, але не легкими (тобто мета має 

бути на певному рівні складності – певний рівень домагань), неможливо 

правильно оцінити власні сили (самооцінка) тощо. Тому ми виділили окрему 

лінію дослідження особливостей самореалізації підлітків – вивчення їх 

самоефективністі. 

Дослідження було проведено у 5-6-х класах м. Києва (вибірка – 84 

школяра) за методикою «Тест загальної самоефективності»(AlbertBandura)[1].За 

результатами дослідження виявлено у 31%– низьку, у 47,6% – середню, а у 

21,4%– високузагальну самоефективність. Тобто відбувся нормальний 

статистичний розподіл даних: третина школярів (31%) не вірить, що зможе 

впоратися із складною ситуацією, продемонструвати дії, які призведуть до 

успіху, тобто має невисокий рівень поведінкової компетенції; майже половина 

дітей, що приймали участь у дослідженні, продемонстрували середній рівень 

самоефективності. Разом з тим, для комфортного самопочуття учня у школі 

важливі не тільки (і не стільки) об’єктивні результати як такі, скільки їх 

інтерпретація, очікування успіху, позитивних результатів власних дій. Віра у 

власні можливості впоратися з будь-якою задачею мобілізує власні ресурси 

дитини, дозволяє отримати задоволення від продуктивної напруги, за якою 

слідує позитивний результат. Це своєрідне «щеплення» від «навченої 

безпорадності», яке сприяє психічному здоров’ю учня та позитивному 

відношенню до школи. Тому ми вдалися до змістовного аналізу 

відповідейшколярів з різним рівнем самоефективності. 

Необхідно зазначити, що жоден з школярів із високим і середнім рівнем 

загальної самоефективності у наведених ситуаціях утруднення не втрачає 

надію, впоратися з ними (жоден не відповів «повністю не згоден»). Звертають 

на себе увагу наступні особливості підлітків з різним рівнем загальної 
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самоефективності (ми порівнювали полярні рівні – високий і низький – для 

більш контрастного виявлення різниці). Учні з високим рівнем загальної 

самоефективності здатні до гнучкої поведінки в нестандартних ситуаціях («При 

непередбачуваних труднощах я вірю, що зможу з ними впоратися» –90%), 

мають широкий поведінковий репертуар («Якщо переді мною постає якась 

проблема, то я зазвичай знаходжу кілька варіантів її вирішення – 80%) та здатні 

тримати ситуацію під контролем (80%). Школярі з низьким рівнем загальної 

самоефективності усвідомлюють наявність труднощів у важких «безвихідних» 

ситуаціях (61,5%). Вони не готові до труднощів, бо не можуть покластися на 

власні здібності (53,9%) та губляться у несподіваних ситуаціях (46,2%). Разом з 

тим, у них невизначене ставлення до власної спроможності справлятися із 

проблемами. З одного боку, вони впевнені, що зможуть справитися з більшістю 

проблем,якщо докладуть достатньо зусиль (69,2%); а з іншого – вважають, що 

навіть якщо як слід постараються, то навряд чи знайдуть вирішення 

найскладніших проблем (38,5%). Таким учням трудно досягти своєї мети 

(61,5%). Школярі з низьким рівнем загальної самоефективності відчувають 

труднощі у контролі над ситуацією (46%). Особливістю дітей із середнім 

рівнем загальної самоефективності є те, що вони усвідомлюють труднощі у 

досягненні власної мети (40%), та відчувають труднощі у контролі над 

ситуацією (50% ). Разом з тим, вони впевнені, що якщо дуже постараються, то 

зможуть вирішити навіть найскладніші проблеми (90%) . 

 Проведене дослідження дозволяє виявити особливості усвідомлення  

підлітками звичних стратегій у наведених ситуаціях утруднення і намітити 

шляхи підвищення у  них віри у власні сили і можливості. Адже людина 

переходить до рівня саморозвитку та самореалізації, коли впевнена у власних 

силах і здібностях, у власному успіху на рівні поведінки і володіння (оцінки, 

контролю, регуляцією) ситуацією.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ У 

СИСТЕМІ «ВИКЛАДАЧ-СТУДЕНТ» 

Савицька О.В. 

кандидат психологічних наук, 

 доцент кафедри психології освіти, доцент 

Кам’янець-Подільського національного університету  

імені Івана Огієнка 

 

Сучасна система вищої освіти перебуває в стані докорінної перебудови, і 

водночас перегляду та трансформації моделі педагогічної взаємодії у системі 

«викладач-студент». Організатором міжособистісної взаємодії у виші є 

викладач. Від нього залежить вибір моделі навчально-виховного процесу, яку 

він творить: суб’єкт-суб’єктної або суб’єкт-об’єктної. 

Саме викладач, спираючись на спеціальні знання про закономірності 

розвитку і формування особистості, специфіку вікових проблем студентства, 

може виступати ініціатором і творцем якісно нових взаємин, які складаються в 

процесі навчально-виховного процесу у виші між студентом та викладачем. 

Зосередження останнього на потребах особистості, надання пріоритету 

індивідуальності, самоцінності і співпраці, співтворчості між викладачем і 

студентом, емпатійності, стимулювання розвитку і саморозвитку студента 

забезпечує людиноутворюючу функцію та функцію соціалізації в навчально-

виховному процесі. 

В ході нашого дослідження ми прагнули виявити особливості сприймання 

та оцінювання студентами і викладачами один одного. 

Для розв’язання цієї задачі нами було використано анкету «Викладач – 

очима студентів». Вона передбачає оцінку низки професійних здібностей 

викладача за п’ятибальною шкалою. Адаптована нами анкета міститься 26 

тверджень, кожне з яких описує основні педагогічні здібності: дидактичні, 

мовленнєві, перцептивні, комунікативні, мобілізаційні та організаційні. 

Особливістю пропонованого нами варіанта анкети є те, що вона містить як 

позитивні, так і негативні судження. Останні свідчать про відсутність 

відповідних педагогічних здібностей у викладача або їх недостатній розвиток. 

Крім того анкета містить вимогу оцінити (у відсотках) відвідування занять, які 

проводив викладач, особистісні і професійні якості якого оцінюються. Все це 

дозволяє отримати об’єктивну та достовірну оцінку особистості та професійної 

діяльності викладача. 

Отримувані впродовж 2003-2015 навчальних років результати 

зіставлялися з експертними оцінками діяльності викладача. Експертами були 

декани факультетів, заступники деканів з навчальної роботи та завідуючі 

кафедрами. Загалом оцінка студентами професійних здібностей викладача 
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співпадала з оцінкою цих же властивостей експертами. При цьому оцінка 

студентів старших курсів значно більше наближалася до оцінки, яку давали 

експерти, порівняно з оцінкою, яку давали студенти молодших курсів. Ми 

вважаємо, що це пов’язано з розширенням студентського досвіду взаємодії з 

викладачами, набуттям досвіду педагогічної діяльності та міжособистісної 

взаємодії, а також процесами професійної ідентифікації студентів. Ці 

результати в свою чергу поставили запитання стосовно основних критеріїв 

оцінки особистості викладача та особливостей його професійної діяльності. 

Ми прагнули з’ясувати, які професійні якості (педагогічні здібності) є 

центральними в оцінці студентами професійної діяльності викладача. При 

проведенні анкетування «Викладач – очима студентів» студентам було 

запропоновано обрати 5 якостей, які на їх думку, є найважливішими в оцінці 

професійної діяльності викладача вишу.  

Студенти вважають, що найважливішими для викладача вишу є вміння 

викладати чітко, доступно, логічно навчальний матеріал (57,1% виборів); 

уміння викликати і підтримувати інтерес аудиторії до навчального процесу, 

аргументувати необхідність та важливість вивчення навчального матеріалу та 

навчальної дисципліни (49,2%); зацікавленість в успіхах студентів, уміння 

підтримувати віру студента у власні сили (38,1%); вимогливість до студентів та 

справедливість в оцінці знань (38,1%); виявлення поваги, доброзичливості і 

тактовності у ставленні до студентів (39,7%). 

Достатньо популярними виявилися вміння викладача спонукати студентів 

до дискусії, створювати проблемні ситуації (26,9%); реалізація творчого 

підходу до викладання, використання різноманітних методів навчання (31,7%); 

вміння зняти напругу і втому аудиторії (30,1%); можливість отримати у 

викладача пораду і консультацію з будь-якого питання (30,1%).  

Оскільки оцінювання діяльності та особистості викладача студентами 

здійснюється систематично, нас зацікавила власна позиція викладачів стосовно 

оцінки їх особистості та професійної діяльності. Викладачам різних факультетів 

було запропоновано вибрати з переліку професійних якостей (педагогічних) 

здібностей п’ять, які є найважливішими для здійснення навчальної діяльності. 

Викладачі мали змогу обирати якості з-поміж тих, що пропонувалися 

студентам. У опитуванні взяв участь 31 викладач шести факультетів 

університету різної статі та з різним стажем науково-педагогічної діяльності.  

Найперше, що відзначала більшість викладачів (83,9% опитуваних) 

ознайомившись з переліком професійних якостей, що всі вони необхідні в їх 

професійній діяльності й якщо вони не сформовані, то навчально-виховний 

процес буде неефективним. Викладачі вказали, що найнеобхіднішим для 

здійснення власної навчальної діяльності є вміння викладати навчальний 

матеріал доступно, чітко, логічно (67,7%); спонукати та організовувати до 

дискусії, створювати проблемні ситуації (54,8%); вміння підтримати інтерес 
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студентів до навчальної дисципліни, сформувати потребу його засвоєння 

(48,3%); виявляти зацікавленість в успіхах студентів, підтримувати їх віру у 

власні сили (41,9%); вимогливість до студентів та справедливість в оцінці знань 

студентів (32,2%). 

Отже, студентами і викладачами, як найважливіші з точки зору оцінки 

особистості та професійної діяльності викладача, виділяються одні й ті ж 

професійні вміння та здібності. Отримані нами результати доводять, що 

результати анкетування «Викладач – очима студентів», можуть слугувати 

основою для професійної психологічної консультації викладачів, спрямованої 

на вдосконалення їх професійної діяльності та саморозвиток особистості, 

поліпшення міжособистісного спілкування та взаємодії у системі «викладач-

студент».  
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ЖИТТЄВА ПЕРСПЕКТИВА В СИСТЕМІ СТАНОВЛЕННЯ 

ПРОФЕСІОНАЛА 

 

Норчук Ю.В. - майор, старший викладач кафедри гуманітарних та 

соціально-економічних дисциплін Військової академії (м. Одеса) 

 

Як стає зрозумілим з аналізу фахової літератури та численних 

дисертаційних досліджень особливе значення в діяльності військовослужбовців 

відіграють соціально-професійні регулятори. Так, наприклад особиста 

відповідальність, особистісний вибір стають особливо значущими в умовах 

складної соціально-політичної, військово-напруженої обстановки в країні. У 

зв'язку з цим проектування життєвих траєкторій, формування життєвих планів 

та життєвих перспектив майбутніх військовослужбовців є актуальним 

завданням системи освіти і психологічної служби Збройних сил. 

У вітчизняній психології життєвий шлях був об’єктом досліджень 

С.Д.Максименка, В.О.Роменця, Т.М. Титаренко,  та ін. Т.М. Титаренко 

розробила структурно-генетичну модель цілісного саморозгортання життєвого 

світу особистості. Останній Т.М. Титаренко визначає услід за Р.Томе як 

реальний світ життя, що когнітивно репрезентується і психічно перероблений. 

Життєвий світ, згідно Т.М.  Титаренко, «створюється шляхом того, що 

зазначило навколишню реальність, перекази їй певних акцентів, привнесло 

важливі для особистості смисли, фарбування її у власні неповторні кольори». 

Однією з координат життєвого світу є психологічний час.  

Життєвій шлях С.Д.Максименко розглядає як певну послідовність фаз, 

що становить часову структуру людини. С.Д.Максименко вважав, що для 

генетико-психологічної теорії особистості є інтерес до минулого і до 

майбутнього особистості. Реконструкція і проектування-перспектива базуються 

на одних показниках, але в прогнозуванні визначальну роль відіграють 

соціальні та вікові чинники. Особливої уваги при проектуванні потребує власне 

особистісний чинник, тому, що людина сама прогнозує і здійснює свій 

життєвий шлях. Проєктів-перспектив може бути декілька. Взагалі проблема 

метапрогнозування особистістю власного життєвого шляху, на думку 

С.Д.Максименко, є одним з центральних питань в межах генетичної психології. 

Теоретична і практична розробка наукової проблематики життєвого 

шляху особистості привела учених до проблеми "життєвої перспективи". 

Концепт «життєва перспектива» був запропонований К.К.Платоновим. Він 

визначав його як образ бажаного і усвідомлюваного як можливе у своєму 

майбутньому житті за умови досягнення певної мети. Великий внесок до 

дослідження даної наукової області внесли О.І.Головаха, О.О.Кроник, 

В.І.Ковальов, В.Ф.Серенкова, Г.С.Шляхтин та ін.  
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На думку В.І.Ковальова, життєві перспективи є своєрідним «переглядом» 

буття, з фіксацією в свідомості особистості різних подій, змін результатів 

діяльності на всьому протязі її життєвого шляху. Оскільки завданням В. І. 

Ковальова був розгляд особистості в контексті життєвого шляху, його 

типологія отримала наступний вираз:  

1. Стихійно-буденний тип характеризується залежністю особистості 

від подій і обставин життя; особистість не встигає за часом, не може 

організувати послідовність подій, передбачати їх настання і запобігати 

здійсненню. Цей спосіб організації життя відрізняється ситуативністю 

поведінки, відсутністю особистісної ініціативи.  

2. Функціонально-дієвий тип наголошується активною організацією 

перебігу подій, напряму їх ходу, своєчасного включення в них. Він добивається 

ефективності, але ініціатива охоплює тільки окремі періоди перебігу подій. У 

цього типу відсутня пролонгована регуляція життя.  

3. Споглядальний тип виявляється не тільки в пасивності і відсутності 

здібності до практичної організації часу, але і в духовно-інтелектуальному, 

творчому житті. У нього виявляються пролонговані тенденції. Пасивно-

пролонгований тип споглядальника, що бачить складність світу, але нездібного 

її вирішити своїми силами, був описаний и К.Г.Юнгом.  

4. Творчо-перетворюючому типу властива пролонгована організація 

часу, співвіднесена зі смислом життя і з суспільними тенденціями.  

Ми вважаємо, що формування життєвої перспективи продовжується 

протягом всього онтогенезу, але в дитинстві закладаються її основи. 

Сформувавшись таким чином, часова перспектива майбутнього (життєва 

перспектива), набуває власної спонукальної сили, роблячи могутній вплив на 

розвиток особистості. Зазвичай, в юнацькому віці, відзначає І.С.Кон, людина 

починає не тільки замислюватися, але і самостійно вибудовувати свою 

перспективу майбутнього, формулювати власні плани, наміри, вибирати, ким і 

яким йому бути в майбутньому. Але і ця надзвичайно важлива робота робиться 

зазвичай уривками, не систематично, від випадку до випадку, стаючи часто в 

результаті не тільки даремною, але і шкідливою, оскільки набуває форми 

порожніх, бездіяльних фантазій.  

Таким чином, життєва або майбутня часова перспектива характеризує 

здатність особистості діяти в сьогоденні в світлі передбачення порівняно 

віддалених майбутніх подій і формується  у взаємозв'язку ціннісних орієнтації, 

життєвих цілей і планів (рис.1.). Коли людина недостатньо пов'язує майбутні 

події з минулими і справжніми, виникає феномен «часової некомпетентності», 

який негативно позначається на ступені адаптированности особистості до 

конкретних умов життєдіяльності (рис. 1.).  
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життєвий шлях  

3 типи : 
1) когнітивна  

2) індивідуально-
мотиваційна 

3) життєва  

усвідомлені плани, проекти, прагнення,  
домагання; цілісна картина майбутнього в 
складному й суперечливому взаємозв'язку 

програмувальних й очікуваних подій, з якими 
людина зв'язує свою соціальну цінність й 

індивідуальний сенс життя 

 

 

особистість «у часі» 

два виміри:  
1)часовий 

(життєві цілі, плани, 
програми);  

2) смисловий 
(особистісні смисли) 

У систему уявлень про 
ж.п. входять: 

оптимістичність, 
диференційованість, 

довготривалість,) 
реалістичність, 

узгодженість, а також 
мрії, фантазії, тривоги, 

побоювання 

реальний життєвий потенціал особистості, 
закладений її минулим досвідом, рівнем її 
розвитку, її наявними здатностями, що й 

становить реальну рушійну силу, гарантуючи 
успішність її майбутнього  

Динамічна; 
багаторівневе системне утворення; 
системне уявлення особистості про 

майбутнє  

Б.Г.Ананьєв 
П. Жане,Ш. Бюлер 
К.О.Абульханова- 
Славська 
Л.І. Анциферова 
В.А. Роменец, 

Т.М. Титаренко, 
Т.А.Татенко, С.Д.Ма
ксименко, 
В.Н.Буганова К.К.Платонов 

 
 
 
 
 
К.О.Абульхан
ова - Славська 
Т.Н.Березина 
 
 

 
 
 
 
В.І. Ковалев 
Т.С.Шляхтін 
О.С. Гурова 
Л.С.Самсонен-
ко  
 
 
І.С. Кон,  
Є.І. Головаха 
 
 
 
 
 
 
 
А.Є. Левенець 

В структурі: когнитивно-
аналітичний, емоційно-
ціннісний, регулятивно-
діятельносний 

буває: 
найближчою, середною, 

далекою 

Життєва  
перспектива 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ 

Мар’яненко Л.В. 

Інститут психології НАПН України ім. Г.С. Костюка,  

старший науковий співробітник, кандидат психологічних наук 

 

Іван Омелянович Синиця дуже багато уваги приділив розробці концепції 

педагогічної майстерності і педагогічного такту. Шарлотта Бюллер розглядала 

майстерність як різновид діяльнісної самореалізації, і визначала майстерність 

як навички досягнення високих результатів у діяльності.   

Повнота самореалізації залежить від здатності особистості ставити цілі, 

найбільш адекватні внутрішній суті, від уміння (здатності) до самовизначення 

внутрішніх сутнісних сил. Сутнісне самовизначення пов’язане з інтелектом і 

рефлексією (глибокого розуміння свого власного «Я»). Самореалізація і 

самоздійснення відбуваються в полі досягнення особистісної майстерності. 

Майстерність  визначається як  володіння необхідними навичками, що дозволяє 

досягти високих результатів. Особистісна майстерність дозволяє 

«розширювати» себе і вдосконалювати свою здатність досягати бажаного 

результату. Ознаки майстерності: бачення цілей; бачення кроків їх досягнення; 

творення особистісної місії через майстерність-самореалізацію. Ознаками 

людини-майстра є: реалістичність цілей; адекватність «Я-образу», 

самотворення, життєтворчість згідно бажань; усвідомленість цілі; інтуїція і 

розум у досягненнях цілі.  

Результатом самореалізації у внутрішньому плані обов’язково є розвиток, 

а також поява властивостей, що сприяють подальшому самовдосконаленню. 

Для досягнення самореалізації обов’язково має бути розвинута потреба в 

творчості, спілкуванні, соціально-перетворювальній діяльності. Результат 

самореалізації у зовнішньому аспекті оцінюється в критеріальній системі: 

успіх-неуспіх. За Леонтьєвим Д.О., критерій самореалізації, що відрізняє її від 

квазісамореалізації – це ступінь корисності вкладів для людства, значущий 

вклад діяльності для суб’єкта, а також обов’язкове здійснення діяльності на 

суб’єктному рівні.  

Самореалізація визначається як специфічна форма активності, в якій 

проявляється самоорганізація людини, смисли, цінності, що виявляються у 

пізнанні. За поглядом Синиці І.О., структура педагогічної майстерності вчителя 

має такі складові, як ідейність (мораль, духовність), глибокі знання, методична 

підготовка, педагогічний такт.   

 Рівень педагогічної майстерності визначають: сформований позитивний 

морально-етичний потенціал (глибокі моральні переконання) вчителя, 

усвідомлення вчителем цілей і задач виховання; добре знання предмету; добре 
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знання методики викладання; прояви педагогічного такту, головними з яких є 

повага і любов до дітей.  

Л.О. Коростильова виокремлює чотири рівні самореалізації: примітивно-

виконавський; індивідуально-виконавський; рівень духовності і особистісного 

зростання; рівень сутнісної автентичності.  Галажинський Е.В. вважає, що при 

самореалізації нижчих рівнів (примітивно-виконавському і індивідуально-

виконавському) самодетермінація відсутня, при самореалізації вищих рівнів 

(рівень духовності, особистісного зростання і рівень визначення сутнісної 

автентичності) обов’язково наявна і сформована самодетермінація.  З цього 

приводу доречно акцентувати увагу на тому, що і у православній етиці 

самореалізація визначається як природна і законна діяльність людини, в основі 

якої покладається її прагнення проявити свої здібності і головні властивості з 

тим, щоб створити: репутацію у суспільстві; репутацію у власному 

самосприйнятті, але при цьому зазначається, що обов’язково слід співвідносити 

власну самореалізацію із законом Божим, тобто, психологічною мовою це 

означає здійснювати самодетермінацію.  Галажинський Е.В. виділив показники 

діяльнісної самореалізації на прикладі педагогічної діяльності вчителя. Це, 

перш за все, сформовані пізнавальна активність і самодетермінація, наявна 

картина і образ світу; по-друге, це налагоджена продуктивна професійна  

взаємодія вчителя з іншими педагогами; по-третє, це збагачення власного 

досвіду завдяки відкритості, досягнення позитивних самозмін і особистісного 

зростання. Від того, чи вміє сам вчитель досягати самореалізації у педагогічній 

діяльності і педагогічної майстерності, залежить і його вміння формувати  

здатність до самореалізації і в учнів в процесі їх навчальної і пізнавальної 

діяльності. 
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ПСИХОЛОГІЧНА СПАДЩИНА Б. ЦИМБАЛІСТОГО 

 

Маслюк А. М., 

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

 

Аналізуючи праці Б. Цимбалістого «Родина і душа народу», «Тавро 

бездержавності» приходимо до висновку про суголосність зазначених робіт 

сучасним суспільно-політичним та психологічним проблемам українців. Автор 

переконливо доводить шляхом ґрунтовного аналізу проблемні сегменти у 

цілісній структурі як окремої особистості, так і нації вцілому. Поділяючи 

погляди О. Кульчицького стосовно формування психіки українського народу: 

расові, географічні (геопсихічні), історичні, соціопсихічні (суспільні), 

культуроморфічні, глибинно-психічні чинники, Б. Цимбалістий зазначає про те, 

що слід також враховувати й важливість виховання дитини в сім’ї. Наприклад, 

розглянемо спосіб годування немовлят у селян. Воно відбувається не за 

усталеним розкладом годин, а в міру бажання дитини. Коли вона відчує голод і 

почне кричати, мати відразу її задовольняє, й скільки дитина забажає. Згідно 

психоаналітичної теорії така турбота матері про дитину сформує довіру до себе 

й до життя. Можливо, що у тих ранніх переживаннях українського немовляти, 

коріниться вихідна база для життєвого оптимізму, для морально-психічної 

незламності українського народу. 

Б. Цимбалістий, досліджуючи життя селян (виховання дітей) у Галичині, 

отримав такі результати: вихованням дітей займаються жінки, а батько зберігає  

за собою право час від часу на покарання дитини. Тобто батько для української 

дитини є недоступним та караючим авторитетом. Існує й інший тип батька – 

доброго, лагідного, який опікується дитиною. Але загальна картина у вихованні 

дитини належить матері [1].  

Матріархальне виховання є важливим наслідком у формуванні характеру 

української дитини. І це питання потребує додаткового вивчення, оскільки, 

згідно статистичних даних, у більшості українських сімей панує матріархат, хоч 

як не важко це визнавати сильній половині людства. 

 В праці «Тавро бездержавності, автор доводив, що тривале в часі 

поневолення українського народу негативно відобразилося на психології 

українців. «Перш всього треба собі усвідомити, що наша незгідливість, наше 

невміння співпрацювати, йти на компроміси, наше само-собі-панство не 

проявляються лише в таких великих хвилинах, як творення своєї державної 

влади. Вдача людини та сама у великому, як і в малому» [2, с. 37].  Поєднання 

історичних, суспільних, політичних обставин та інтроверсії української 

психіки, сприяють поширенню комплексу меншовартості до кордонів спільного 

комплексу української спільноти. 
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І далі автор закликає до роботи над собою кожного українця: «В нашій 

історії є досить прикладів перемоги над психологічно-соціологічною 

спадщиною довгої неволі. Тарас Шевченко – кріпак, у дитинстві терпів 

приниження, нестатки, знущання, проте він зумів перемогти психологічні 

наслідки таких переживань і обняти своєю любов’ю всіх українців: панів і 

кріпаків» [там само]. Вчений намагається показати шлях у подоланні 

психологічного комплексу меншовартості українців. Або ми власною 

усвідомленою працею допомагаємо збудувати державу, або переживши 

голодомори, війни так і залишимося (психологічно – виділено М. А.) рабами.  

Адже в основі гармонійної, високорозвиненої національної 

самосвідомості лежить досягнута позитивна ідентичність зі своєю 

національною спільнотою, яку характеризують позитивний образ власної 

національної спільноти, позитивний національний Я-образ та позитивне 

ставлення до представників інших націй. Національна ідея виконує роль 

об’єднуючого чинника у суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення 

життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї 

держави.  
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СУВЕРЕННІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ 

ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Євченко І.М. 

НПУ імені М.П.Драгоманова 

 

Психологічна (особистісна) суверенність - це здатність людини 

контролювати, захищати й розвивати свій психологічний простір, заснована на 

узагальненому досвіді успішної автономної поведінки.  

Психологічний простір особистості ми розуміємо як суб’єктивно 

значимий фрагмент буття, що визначає актуальну діяльність і стратегію життя 

людини. Він включає комплекс фізичних, соціальних і психологічних явищ, з 

якими людина себе ототожнює (територію, особисті предмети, соціальні 

прихильності, установки). Ці явища стають значущими в контексті 

психологічної ситуації, набуваючи для суб’єкта особистісний сенс, і починають 

ним охоронятися всіма доступними йому фізичними та психологічними 

засобами. Ключове місце в феноменології психологічного простору займають 

його кордони. Психологічний простір являє собою форму суб’єктності людини 

й розвивається шляхом послідовно здійснюваних виборів (ідентифікацій ‒ 

відчужень) в кожній життєвій ситуації. 

Важливим джерелом в описі психологічної суверенності стала теорія 

поля К. Левіна, інтегруюча в понятті життєвого простору «об’єктивний» і 

«суб’єктивний» зміст буття, автор запропонував вивчати в якості його одиниці 

цілісну ситуацію. Істотну роль у середовищній обумовленості й розумінні 

індивідуальних варіацій становлення суверенності відіграла теорія ідентичності 

Е. Еріксона. Глибоке розуміння функцій психологічних меж і механізмів їх 

появи знаходимо в роботах Ф. Перлза. Необхідно відзначити також, що 

проблема суверенності давно визнається як стрижнева в гуманістичних і 

екзистенціальних психотерапевтичних течіях. 

С.К.Нартова-Бочавер розглядає кордони особистості в структурі 

суверенного, депривованого й зруйнованого психологічного простору, 

зачіпаючи проблему цілісності «Я». Психологічний простір особистості 

називають суверенним в тому випадку, якщо людина змогла протистояти 

руйнуючим впливам ззовні або уникнула їх; депривованим ‒ якщо їй 

доводилося переживати власне безсилля в спробі відстояти кордони 

особистості; й зруйнованим ‒ якщо деструктивні впливи мали тотальний 

характер. Психологічний простір особистості переживається суб’єктом як 

збережений чи порушений, що виражається у відчуттях спокою чи 

занепокоєння; усвідомлюється поблизу своїх кордонів і не усвідомлюється в 

тих областях, які останнім часом не піддавалися змінам; виражається в 

поведінці, направленій на об’єкти, значущі для внутрішнього світу. Межі 
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простору визначають ставлення до малого й великого соціуму ‒ сім’ї й друзів, 

соціальних груп. Міцність кордонів психологічного простору дає людині 

переживання суверенності власного «Я», почуття впевненості, безпеки, довіри 

до світу. 

Психологічний простір особистості ‒ це інтеорізована й привласнена 

суб’єктом частина середовища й явищ зовнішнього світу, яка стає головним 

змістом його внутрішнього світу. Відповідно, все, що дитина пізнає у своєму 

досвіді й привласнює як щось важливе, значуще, яке несе для неї смисли, то й 

буде внутрішніми знаками й знаряддями, за допомогою яких вона діятиме в 

світі й керуватиметься в своїй життєтворчості. Тому так важливо, щоб 

середовище, що оточує дитину, містило в собі якомога менше деструктивних 

факторів, що впливають на формування особистісного психологічного 

простору. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ІГОР ТА ІГРОВИХ СИТУАЦІЙ  

В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Тихонова Т.Б.,  
                                                                                кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри іноземної мови  
історичного та філософського факультетів  

Інституту філології  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
Артьоменко О.І. 

Помічник ректора Макіївського економіко-гуманітарного інституту 
 

 Використання лінгвістичних ігор та ігрових ситуацій в процесі вивчання 

іноземної мови дедалі ширше застосовується на всіх рівнях навчання. Хотілося 

б звернути особливу увагу на багатофункціональність ігрових методів, оскільки 

вони не тільки створюють позитивне тло навчального процесу, не тільки 

генерують інтерес та конкурентність студентів, а також впливають на 

створення приязних стосунків та довіри і, що особливо важливо, зближують 

критерії оцінювання та оцінки в системі «студент – група», «студент – 

викладач». 

 Наведемо конкретний приклад. Неправильні дієслова англійської мови 

становлять неабияку складність щодо запам’ятовування та вивчення правил їх 

застосування. З метою підвищення ефективності викладання вчитель готує 

набір карток з написаними на них неправильними дієсловами (звісно, 

відповідно до рівня володіння предметом у групі). 

Усіх членів групи викладач розподіляє у підгрупи-трійки, кожному 

учаснику видає однакову кількість карток. Студенти по черзі відкривають свою 

картку і називають форми неправильного дієслова. Якщо відповідь правильна, 

картка кладеться на загальний стос, якщо ні, то залишається у студента. В 

результаті першого сету гри маємо в кожній підгрупі тих, хто зайняли перше, 

друге та третє місця. Далі викладач переформатовує підгрупи, а саме – тепер 

змагаються найсильніші студенти кожної трійки, і ті, хто посів другі та треті 

місця відповідно. В результаті маємо переможця та переможеного, а також 

достатньо об’єктивну картину знання неправильних дієслів в цілому у групі і 

показників кожного. 

Далі вчитель зазначає, що на наступному занятті змагання будуть вестися 

далі у двох командах, і умови будуть змінені, а саме – кожен член команди 

братиме по одній картці й на дошці записуватиме форми неправильного 

дієслова. Отже, слід приділити особливу увагу вивченню правильного 

написання цих дієслів, аби не підводити команду, оскільки оцінюватися буде 

команда в цілому. Очевидно, що йдеться про додатковий стимул – колективну 

відповідальність. 
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Цю гру можна використовувати як діагностичний прийом, як рубіжну 

перевірку і навіть фінальний тест. Ті самі картки можуть слугувати 

роздатковим матеріалом для складання речень у різних часових формах, 

придумування ситуацій, діалогів, казок, історій тощо. 

 Таким чином час, витрачений на створення карток з неправильними 

дієсловами англійської мови, значно розширить можливості застосування 

ігрових та нетрадиційних методів, що суттєво урізноманітнить навчальний 

процес, а також буде стимулювати самого викладача до видозмін ігор та 

ігрових методів та прийомів. Необхідно зазначити, що використання цих 

методів та прийомів на заняттях з англійської мови довели, що вони працюють 

на зближення критеріїв оцінювання в системі «студент – викладач», «студент – 

група», «студент – студент», а також сприяють створенню приязних, дружніх та 

конструктивних стосунків, що конче необхідно для формування згуртованої та 

продуктивної групи з вивчення іноземної мови. 
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СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ: 

ОТ ИГРЫ С ПРАВИЛАМИ – К ИГРОВОМУ ПЕРЕЖИВАНИЮ 

 

С.Н. Жеребцов 

кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психологии 

Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. 

 

Психология развития опирается на два важнейших понятия: игра и 

учение. Известно, что игра выступает основной деятельностью дошкольника, 

хотя и на более поздних стадиях жизненного пути игровые формы поведения и 

общения очень важны. 

Когда игра дошкольника становится игрой с правилами – это момент 

развития личности колоссальной важности. Правило не просто научает ребѐнка 

подчиняться, ориентироваться на социально установленную норму. Правило 

игры, которое одним ребѐнком объясняется другому, отчуждается от ребѐнка, 

становится зримым для него. Это позволяет данное правило рассматривать как 

социальную норму, ставшую средством психической деятельности, 

деятельности сознания. Но это правило обретает очевидность для ребѐнка 

именно в общении. Начав его использовать как средство воздействия на 

другого ребѐнка, затем он употребляет его как средство самовоздействия. Не 

случайно Л.С. Выготский утверждал: каково общение, таково и обобщение. 

Ребѐнок как субъект общения должен быть уверен в понимании, поэтому он на 

правило пытается смотреть обобщенно, оно должно быть кратким, понятным 

собеседнику. Вместе с изложением этого правила ребѐнок усиливает 

самоконтроль, саморегуляцию, он усиливает субъектность, становится 

личностью. В общении обнаруживается общее смысловое пространство для 

ребѐнка и его собеседника. Профессор Г.Г. Кравцов, развивая эту логику, 

говорит, что между игрой и учением есть мост – это игра с правилами, которая 

задаѐт динамику развитию. 

Принимая во внимание эти идеи, можно более осознанно строить 

педагогическое взаимодействие, причѐм не только с детьми-дошкольниками, 

или младшими школьниками, но и с детьми более старших возрастов, даже со 

взрослыми.Как видим, попытка объяснить другому какой-то процесс – лучший 

способ этот процесс понять, усвоить понятие, т.е. обрести новообразование. 

Обучается, как видим, именно объясняющий. Развивается, следовательно, 

также только тот, кто является субъектом сообщения и диалога. 

Объяснение делает объясняющего субъектом, позволяет занять позицию 

к ситуации, к другому человеку, к его мнению. Такая субъектность 

(способность по своему выбору сформировать отношение) дарит свободу. 

Поэтому Л.С. Выготский подчѐркивал, что центр личности – в еѐ волевом, 

свободном поступке, осознанном выборе. Более того, свободное 
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самоопределение – это также выработка в себе новообразования, т.е. 

психологического функционального органа, который является признаком 

развития. Таким образом, свобода и развитие – два неразрывных аспекта бытия 

личности. Человек вне свободного выбора, вне развития – не личность, а 

организм. 

На основе этой идеи культурно-исторической психологии также уместно 

сделать пояснение относительно механизма психологической помощи 

переживающему человеку. Когда он рассказывает психологу о своих 

переживаниях, объясняет, почему и как в той или иной ситуации он 

испытывает те или иные чувства, т.е. он делает для психолога очевидным 

способ формирования своего отношения к ситуации. Тем самым, и это 

принципиально, он делает очевидным этот схематизм переживания для себя. 

Т.е. осознание своего способа коституирования переживания или любого 

отношения делает человека свободным, он может этот способ делать иным, он 

может творить свой мир. Он может различными путями реализовать какую-

либо свою значимость. Он может свободно оперировать культурными 

средствами в своѐм внутреннем мире, играть в самом себе, его внутренняя 

жизнь обретает характеристики игрового переживания. 

Такой подход задаѐт и определѐнную технологию работы для психолога. 

Он должен быть настроен на понимание, чтобы помочь человеку в диалоге 

обрести самопонимание – способность осознавать, развиваться, освобождаться. 

И это не лечение, а помощь человеку в обретении культурных средств для 

высвобождения жизненного потенциала. 
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

Дарда І.М.  

науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Для підвищення ефективності та результативності трансформаційних 

процесів державотворення в Україні наявність управлінської еліти у сфері 

управління державою, професійно компетентної та відданої ідеї служіння своїй 

державі та підвищення рівня життя її народу, - є системоутворюючим фактором, 

який визначає самі можливості побудови сильної стабільної високорозвиненої  

правової держави з широкими соціальними гарантіями та високим рівнем життя. 

При цьому роль особистості державних службовців всіх рангів у різних органах 

державної влади є ключовою. 

Визначення психофізіологічних особливостей професійного самоздійснення 

особистості державних службовців (від етапу первинної професіоналізації до 

етапу професійної майстерності) та психологічних засобів  оцінювання та 

оптимізації їх професійного розвитку - є невід’ємною складовою у наданні 

допомоги у професійному становленні та самоздійсненні професіоналів з 

державного управління як творчої особистості. 

Реалізація мети та поставлених завдань на різних етапах нашого 

дослідження відбувалася за рахунок комбінації методів: експериментального, 

експериментально-генетичного, спостереження, аналізу продуктів професійної 

діяльності, автобіографічного методу, інтерв’ювання, статистичних методів 

обробки даних, абстрагування, міркування, моделювання, узагальнення. При 

проведенні емпіричного дослідження професійної категорії державних службовців 

була врахована така особливість як надзвичайна закритість представників даної 

професійної категорії для дослідження психологічних особливостей їх 

особистості. Тому для оцінки ефективності та результативності професійної 

діяльності державних службовців нами був розроблений та використаний метод 

прямого включення (в процес здійснення державним службовцем професійної 

діяльності) за допомогою різних життєвих (або змодельованих) ситуацій і завдань.  

В цілому вибірка становила 347 державних службовців різних органів 

державного управління та гілок влади (законодавчої, виконавчої, судової).  

Отримані результати емпіричного дослідження дали змогу дійти висновків 

про те, що деякі особистісні та характерологічні утворення у структурі особистості 

мають вирішальне значення для успішності процесу професійного становлення 

фахівців з державного управління, мають місце як типологічні риси та 

особливості, властиві для осіб даної професії, так і ті, що залежать від гендерного 

аспекту. 

Метод прямого включення дозволяє вибірково в реальному режимі 

вирішення державним службовцем звичайних професійних завдань (без 

інформування його про експериментальне завдання) провести аналіз  продуктів 



[«НАУКОВА СПАДЩИНА І.О.СИНИЦІ В КОНТЕКСТІ 
СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»                                                                           

З нагоди 70-ї річниці від заснування                            
Інституту  психології імені Г.С. Костюка НАПН України  

 
Матеріали круглого столу 

                              
Жовтень 2015 року 

 

 

Матеріали Круглого столу видаються у спеціальному номері міжнародного наукового періодичного журналу 

"FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS"- ISSN 2313-7525 |  
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України  

 

його професійної діяльності та вивчати безпосередньо професійно важливі 

особливості його особистості у процесі виконання ним професійних функцій, 

провівши в тому числі спостереження за самим процесом вирішення державним 

службовцем професійних ситуацій та завдань. Це дозволяє виявляти всі 

професійні деструкції у повному їх вираженні, що дає можливість провести 

якісний аналіз отриманих професійних деформацій та спрогнозувати шляхи їх 

подолання. 

Державних службовців можна умовно поділити на три групи: 

1) професіоналів своєї справи (10-15 %) – характеризуються високим рівнем 

професійних та творчих здібностей, моральних рис характеру та духовних 

цінностей. У більшості їм властива модель творчого професійного зростання; 

2) фахівців середнього рівня (60%) – властивий середній рівень професійних 

здібностей, моральних рис характеру та духовних цінностей. У більшості їм 

характерна адаптивна модель професійного самоздійснення. Для цієї групи 

характерна певна нестійкість:  піддаючись тенденціям та лжецінностям хисткого 

часу, виправдовують свої дії тим, що "вони як усі". Чіткі орієнтири та цінності в 

суспільстві,  міцна ідеологічна складова впливу, жорсткий контроль з боку 

суспільства дозволять врегулювати цю групу та спрямувати у продуктивний для 

суспільства спосіб їх професійного самоздійснення;  

3) непрофесіоналів (25-30%) – незалежно від наявності або відсутності 

професійних здібностей, це люди деструктивні за своєю природою, з чітко 

вираженими асоціальними проявами у поведінці, з психотичним рівнем організації 

характеру, з яскраво вираженою делінквентною поведінкою внаслідок повного 

викривлення системи цінностей, відсутності моральних рис характеру та духовної 

культури. Турбуючись виключно про власне збагачення, вони несуть суспільству 

своїми діями тільки хаос та руйнацію (наприклад, утворивши в державних органах 

влади "власні" суди та силові структури на комерційних засадах для вирішення 

власних інтересів збагачення).  

В цілому для жінок характерні більш розвинені моральні риси характеру і, 

частково, вольові, а у чоловіків, навпаки, - вольові риси і, частково, моральні. Для 

жінок характерний вищий рівень розвитку технологічної складової їх професійної 

діяльності. Але певне зниження рівня вольових рис характеру та нехтування 

фізичною складовою пов'язується із наростанням явищ астенізації. Кращий 

розвиток вольових рис характеру у чоловіків забезпечує кращий розвиток у них 

фізичного компоненту та сприяє кращій їх адаптованості в умовах підвищення 

навантажень професійної діяльності. В цілому, з віком в умовах професійної 

діяльності у жінок характер врівноважується, гармонізується, а у чоловіків – 

набуває більшої своєрідності, індивідуальності. Неможливість професійного 

самоздійснення у продуктивний спосіб викликає відчуття професійної 

нереалізованості, що призводить до ранньої соматизації, асенізації, інвалідизації, 

деструктивних явищ у поведінці в рамках непродуктивного суспільства. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ КОХАННЯ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

 

Гріньова О.М., кандидат психологічних наук, доцент 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Значущість кохання у житті людини усіх історичних епох важко 

переоцінити. На сучасному етапі розбудови Української держави, в умовах 

руйнації старої, радянської, системи цінностей і відсутності єдиних, 

загальнонаціональних аксіологічних імперативів міжособистісних взаємин 

визначення сучасною молоддю базових когніцій кохання, які стають основою 

конструювання подальших романтичних взаємин, надзвичайно ускладнюється.  

Трактування любові у психологічній науці було започатковано у роботах 

З.Фрейда. Згідно з вченим, психологічною основою кохання особистості є 

потяги і інстинкти її підсвідомості, лібідо. Однак у процесі соціалізації дитини 

через різні прояви ідентифікації зі значущими іншими лібідо набуває 

різноманітних стратегій у романтичних взаєминах і подальшого формування 

унікальних для кожної людини уявлень про кохання. Е.Фромм підкреслював, 

що особистісно зріле кохання, на відміну від афективного, передбачає перш за 

все турботу і відповідальність про кохану людину. Згідно з З.Рубіним, любов 

включає турботу, нужду і довіру до іншої людини. А.Маслоу розглядав кохання 

як одне з екзистенційних, вищих переживань, які обумовлюють шлях людини 

до самоактуалізації. У роботах вітчизняних психологів кохання розглядається 

як складне мотиваційно-смислове утворення, яке обумовлює переживання 

людиною різних емоцій та почуттів - пристрасті, ніжності, ревнощів тощо 

(В.К.Карпинський, К.К.Платонов, С.Л.Рубінштейн).  

Найбільш сензитивним періодом активізації романтичних взаємин 

особистості є юнацький вік. Згідно з Є.В.Вараксіною, у пізньому юнацькому 

віці відбувається індивідуалізація та диференціація смислових основ кохання, 

що обумовлює зростання суб’єктивної значущості смислів не просто наявності 

коханої людини, а взаємообміну емоціями  у цих взаєминах, кохання як 

самоцінності. Негативним явищем динаміки смислів кохання у пізньому 

юнацькому віці є звуження часової перспективи цього феномена. Складність 

конструювання юнаками романтичних взаємин, згідно з К.О.Бочавером, 

обумовлює ряд проблем у цих стосунках пов’язаних з розподілом влади і 

співчуття у діаді, а також з особливостями особистісного зрозвитку 

індивідуума. Становлення здатності особистості юнаків до конструктивного 

вирішення проблем у власних романтичних взаєминах зростає з набуттям ними 

життєвого досвіду. О.О.Єкимчик підкреслила, що успішність конструювання 

юнаками стратегії поведінки у романтичних взаєминах обумовлюється 

специфікою формування когнітивного й емоційного компонентів цього 

феномена.  
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У роботах вчених підкреслюється думка про те, становлення 

когнітивного, емоційного й поведінкового компонентів кохання у юнаків і 

дівчат має свою специфіку. Зокрема, уявлення юнаків про кохання є більш 

конкретними і реалістичними, ніж у дівчат, але і водночас більш 

прагматичними і менш позитивними. Романтичні когніції дівчат є більш 

диференційованими і більшою мірою асоціюються з прив’язаністю, емоціністю, 

турботою один про одного, крайні прояви емоційного кохання обумовлюють 

стратегію любові-манії (О.Є.Єкимчик, В.І.Лупандін і О.М.Стрижова, 

Н.А.Цвєткова і Є.Ю.Макарова). Водночас здійснений аналіз фахової літератури 

не виявив комплексних досліджень кохання у юнацькому віці як складного 

комплексного психічного утворення, гендерних особливостей цього феномена, 

а також тренінгових програм оптимізації когнітивного, емоційного й 

поведінкового компонентів кохання сучасних юнаків у їх єдності. Тому висока 

актуальність і недостатня розробленість кохання у юнацькому віці 

обумовлюють необхідність подальшого теоретичного й емпіричного вивчення 

цієї наукової проблеми. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ В 

САМОПОДГОТОВКЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

 

Кожевников В.М., д. пед. н., профессор кафедры психологии  

Макевского экономико-гуманитарного института. 

Кожевникова И.И. к.пед.н., доцент кафедры психологии  

Макеевского экономико-гуманитарного института. 

 

В данном исследовании под психолого - педагогическим тренингом 

преподавателей в повышении технологической эффективности учебного 

процесса в вузе понимается такая форма организации собственной 

деятельности, которая создает возможности в процессе осознанной отработки 

действий  (творческого, инновационного плана) на учебных занятиях закрепить 

имеющиеся теоретические знания путем развития профессиональных умений и 

навыков. Это, в свою очередь, благоприятствует повышению эффективности 

учебного процесса. 

Важнейшим условием качественной реализации психолого - 

педагогического тренинга выступает творческий характер деятельности 

преподавателя  и обучающихся  -  студентов. Это позволяет разрабатывать 

содержание психолого - педагогического тренинга в рамках индивидуальной 

самоподготовки, при  дальнейшей его коррекции, когда наряду с умениями и 

навыками получает продолжение развитие профессионально важных качеств 

личности преподавателя и студентов. 

Приводим примерную схему психолого-педагогического тренинга по  

отработке технологических действий, приемов для локального уровня 

(подготовка вопросов – их возможных видов студентами в ходе лекции). 

Данная схема может быть применимой и для других локальных уровней. 

Тема лекции: (указать ее вид и название) 

 

Структура подготовки                      Структура разработки 

содержания работы:                          содержания работы:          

Ι.Цели лекции, 

конкретизированные в соответствии с 

темой и содержанием, особенностями 

учебной группы студентов (указать, 

курс, специальность):  

1.Профессионального 

образования студентов  (представить 

таксономию целей  формирования 

    а). Работа преподавателя  с 

теоретическим учебным 

материалом изучаемой  дисциплины 

(охарактеризовать  роль и место  

изучаемой темы в  содержании  

дисциплины,  выделить ее 

актуальность).   

  б). Работа преподавателя 
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знаний, умений, навыков). 

2. Развития (представить 

таксономию целей развивающих 

воздействий).  

3. Воспитания качеств личности 

(представить таксономию целей 

воспитательных воздействий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ. Основные методы проведения 

лекции (назвать выбранные методы, 

приемы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙΙ. Основные средства, 

используемые  в ходе проведения 

лекции (назвать возможные средства, 

их виды). 

 

(приемы и способы) по выделению 

основных теоретических понятий, 

принципов,  категорий, ключевых 

слов (указать, основные понятия, 

принципы, категории, ключевые 

слова,  методические приемы их 

представления). 

    в). Работа преподавателя 

(приемы и способы) по 

формированию умений студентов 

связывать  теорию  с практикой 

(указать факты, возможные другие 

выходы в практику,  примеры, 

ситуации и др., то есть описать 

возможную практическую 

направленность учебного 

материала). 

    г). Работа преподавателя (приемы 

и способы): по формированию 

учебно-познавательных мотивов в 

ходе  учебной деятельности на 

основе (потребностей, интересов, 

идеалов, влечений); организации 

взаимодействия (в учении и 

общении); учебного сотрудничества 

(общность целей, собственные 

индивидуальные действия, 

координированность на получение 

общего результата).  

  д). Продумывание, 

разработка и реализация  приемов и 

способов:  повышения  учебной 

активности студентов (характер 

активности); организации 

самостоятельной работы  (характер 

самостоятельности,  виды 

самостоятельной работы студентов, 

обоснование ее места и содержания 

как расширения и углубления, 

продолжения в свободное время).    

   е). Общение преподавателя (стиль 
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ΙV. Формы организации 

обучения (назвать выбранные формы, 

их возможные сочетания). 

 

 

 

V.Формы контроля (назвать 

выбранные формы контроля и 

возможного самоконтроля) 

 

 \ 

 

 

 

VI. Ключевые слова (понятия) 

(представить их перечень). 

общения, его преимущества), 

студентов друг с другом (приемы 

формирования  культуры общения, 

культуры речи, в том числе и 

научной на данной дисциплине). 

    ж). Самостоятельная работа 

по составлению студентами 

вопросов к тексту (указать 

возможные виды  вопросов). 

    з). Пояснения 

преподавателя по этому виду 

работы студентов (раскрыть  

возможный их содержательный 

характер), наблюдение (указать его 

виды, обосновать их  выбор), беседа 

(указать вид, характер содержания), 

интерактивные методы (указать, 

какие, в чем их преимущество). 

      и). Учебный материал 

лекции: (методы и средства его 

представленияпреподавателем); 

методические рекомендации по 

данной дисциплине (задачи их 

использования), учебное пособие, 

электронный носитель и др. 

(методика  работы с ними), 

литература. 

     к)Коллективная работа (на 

каких этапах лекции, в чем ее 

преимущество), групповая работа 

(почему и чем она выгодна, какой 

состав групп (гомогенный, 

гетерогенный, будут ли 

руководители в группах, каковы их 

функции), индивидуальная работа 

(как она будет организована). 
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План лекции       

1.2.3. и т.д. (вопросы плана). 

                           Содержание педагогического тренинга 

          Организационный момент (обосновать, в чем особенности и 

значимость темы, ее место в теории и практике, пояснить логику изучения и 

усвоения содержания темы, последовательность „погружения“ в нее). 

                                    Вариант 1: 

- выбор преподавателем для предъявления студентам фрагмента текста  

(на основе    плана лекции), соблюдение четкой структуры, конкретности 

предъявленного в любой из приведенных ниже форм: сообщение, схема, 

плоский граф, конспект, учебник, возможные  формы компьютерного 

предъявления ( представить содержание этих форм);  

- организация  преподавателем  работы студентов с предъявленным 

учебным материалом на основе выбранных  методов и средств обучения 

(подготовить письменное представление методов и средств организации 

работы); 

- предъявление задания студентам с указанием: продумать содержание 

учебного материала, подготовить виды вопросов к предъявленному  тексту; 

           - предъявление инструкции по составлению контрольных вопросов к 

тексту репродуктивного, проблемного характера (подготовить ее содержание);  

- варианты организации учебной работы студентов: 

а) коллективная работа студентов (дать возможную характеристику 

активизации их поведения, проявления мыслительной деятельности, 

возможные наводящие подсказки преподавателя, приемы подведение студентов 

к изучаемым понятиям, чтобы они правильно сформулировали свои вопросы); 

б) работа в группах (указать состав групп, возможные формы взаимной 

помощи, виды корректирующей помощи преподавателя, ожидаемый им 

характер активности студентов, формы общения в группах); 

в) работа в группах с руководителями (сильные в учебе студенты). 

Написать, как будут сформированы группы (четные, нечетные, в парах, 

гомогенные, гендерные, объяснить, в чем здесь преимущество), как будет 

проявляться ожидаемая активность  работы группы, какова  роль 

руководителей групп и роль преподавателя  (показать управленческие  

механизмы организации); 

- описать прогнозируемое содержание организующей деятельности 

преподавателя (какое выделено время на составление вопросов в каждом из 

случаев а), б), в), какой характер стимулирования студентов, какие ожидаются 

плюсы и минусы в ходе работы, как будут учитываться учебные возможности и 

качества личности студентов, кто из них может мгновенно сформулировать 

вопрос, у кого он будет четким и ясным, кто способен подготовить вопрос-

проблему). 
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Здесь необходимо  знание психолого-педагогических индивидуальных 

особенностей студентов; 

- сделать выводы по усвоению фрагмента учебного материала и качеству 

возможных вопросов, какие советы, рекомендации подготовил бы 

преподаватель; 

- привести перечень составленных самим преподавателем вопросов 

репродуктивного, проблемного характера (чтобы сравнить их с вопросами 

составленными студентами).  

Ясно, что данная работа с содержанием фрагмента учебного материала 

может быть усовершенствована, а значит является вариативной: можно 

построить учебную работу студентов на основе алгоритма, схемы, 

компьютерной программы предложенной преподавателем, либо на другой 

основе. 

В любом случае необходим творческий подход субъектов деятельности.  

Вариант 2: 

- подготовить (на основе варианта 1) возможный перечень вопросов по 

всему содержанию лекции; 

- указать возможную тематику сообщений для  семинарского занятия; 

- указать возможную тематику докладов и рефератов. 

Привести возможные варианты домашнего задания, самостоятельной 

работы студентов. Показать, как студентам необходимо подготовиться к 

семинарскому занятию: 

1.2.3. и т.д. (варианты). 
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PARENT’S ATTITUDE TO THE CHILD  

AS A FACTOR OF PHYSICAL SELF 

Pogorilska, N. 

Ph. D. in Psychology 

Assistant Professor of the Chair of General Psychology. 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

 

Abstract: This article is devoted to the problem of the influence of parental 

attitudes on the development of physical self. The article presents empirical study of 

this influence. The review of the scientific literature of domestic and foreign 

psychologists is presented. For opening characteristics of parents attitudes to boys 

and girls were involved in research for 66 female adolescents. To realize the goal was 

applied three methods: мethod A. Rohe and M. Sigelman designed to reflect 

retrospective perceptions of relationships with parents at the age of 12 years and is 

designed to study people adolescence (16 to 21), test life purport  orientation D. 

Leontyev aimed at an overall understanding of life, characteristics display three 

specific purport and the questionnaire proposed by our team to define the body 

image, which consists of three scales to measure the physical self, emotional 

evaluative attitude toward physical self and behavior according to the emotion and 

evaluation.The correlation analysis was used to calculate the results.  

According to the results, the ability to be concerned about self appearance is 

formed with the participation of both parents: by love from mother’s side, and by 

demands from father’s.  

Keywords: attitude of parents to the child, body-image, physical self, life 

purport orientation.  

 

Problem: Family is a small group, whose members are related marital or family 

relationships, community life and mutual moral responsibility; as a social need, 

which is due to the need of society to physical and spiritual reproduction of the 

population. That is what the child acquires the family, then it keeps for life. 

Analysis of psychological research on selected problems of foreign and 

domestic scientists argues that the full and harmonious development of the child 

should grow up in a healthy family environment, in an atmosphere of happiness, love. 

Scientists Roy A. and M. Sigelman noted that considerate, respectful behavior to the 

child develop a positive perception of themselves last, and respectful behavior, 

according to opposition [1, 43]. According to K. Horney, the formation of healthy 

personality is possible only when parents show true love and warmth in the 

relationship with the child [3, 257]. In our view, the attitude of parents to the children 

is as a psychological resource in overcoming life's difficulties. 
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According E. Fromm mother’s love compared with the father’s one. Father’s 

love is a conditional love that child must earned. It does not occur with childbirth, it 

is formed in the first years of child’s life. To earn this love, the child must meet 

certain requirements and social expectations of father’s regarding the child's abilities, 

achievements, success. Love of the father, according to E. Fromm, the child only gets 

as a reward for success and good behavior. As a child for his father embodied 

opportunity to continue the race. So, in fact, love the father functions as social control 

and a carrier requirements, discipline and sanctions. 

A. Adler notes that the father's role in education is to approve the activity, focus 

on the development of social competence. If the mother gives the child the 

opportunity to experience the intimacy of human love, the father of the child 

cultivates way to society. The father is a source of knowledge for the children of the 

world, labor, technology, promotes socially beneficial goals and ideals, professional 

orientations. Like notes A. Hreyms, maternal care provides the possibility of 

adoption. 

Adolescence is a difficult period of puberty completion and psychological 

maturation. This age period characterizes with the high susceptibility to assimilate 

norms and ways of behavior that exist in the adult world. There is a great work of 

reconsideration of relationship toward self, to the people and the world around, in 

search of their own values. 

Recently, the issue of overweight, attitude toward own body sounds especially 

often both in the science and literature, as well as in the journalism. In this research it 

is presented the attempt of psychological answer for the questions of factors of the 

attitude characteristics towards own physical self. 

Traditionally in psychology corporal or physical self was considered as one of 

the main components of personal self-concept. The first scientists who began to study 

the physical self were representatives of psychoanalysis. S. Freud in his works 

presented psychosomatic aspect of organic symptoms. A. Adler, studying the features 

of individual formation in ontogenesis, showed the existence of close connection 

between self body image and self-esteem. Thus, in his works he devoted considerable 

attention not only for the individual feeling of the real defect, imperfection, but also 

the existence of imaginary defects. 

Description of physical or material self is also found in the works of W. James. 

Scientist considers for its content not only corporal organization, but also clothes, 

family and property (James, 2000). V. Stolin also includes physical self in his scheme 

of "vertical structure of consciousness" (Stolin, 1983). 

Recent empirical studies indicate that women are more sensible to social 

influence regarding self body perception than men (V. Kalynovska, A. Skuharevsky, 

2004). Statistical data show that in the last 30 years, the evaluation towards self body 

dissatisfaction of women has increased significantly. Similar data can be seen on a 

sample of men. However, it should be noted, based on empirical studies of E. 
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Ulybina, that the women’s level of self body image influences the quality of life 

much higher than men’s. Therefore, our study sample consisted of 66 women 17-20 

years old. 

As we know, awareness of self corporeality is happening on the early stages of 

ontogenesis and certainly it has influence by the parent’s attitude to the child. This 

study aimed at determining the characteristics of relations of parents’ attitude to the 

child and his attitude to physical self. 

To achieve this purpose we used the following methods: 

1) Method of A. Roe and M. Sigelman, designed to reflect the retrospective 

perceptions of relations with parents at the age before 12 years, and designed to study 

adolescents (aged 16 to 21) [1]. It includes 100 questions, combined in two blocks. 

Block "A" is aimed at the study of attitudes to mother, block "B" - to father. The 

method covers five scales: "Love", "Requirements", "Care", "Rejection", 

"Liberality". With the scale "Love" it is possible to assess the mental emotional 

attitude of mother or father to his son or daughter, it expresses the kid acceptance, 

and positive relations with him. 

2) Method “Sense of life orientations” (SLO) by D. Leontyev aims to 

determine the overall sense of life, and features of performing three certain sense of 

life orientations (“purpose in life", "process or life or interest and emotional 

saturation of life", "effectiveness of life or self-realization satisfaction") and two 

aspects of locus of control [2]. 

3) The questionnaire proposed by our team to define the body image, which 

consists of thirty questions and three scales to measure the physical self, emotional 

evaluative attitude toward physical self and behavior according to the emotion and 

evaluation. Each scale is bipolar (has positive and negative poles) [4]. 

The cognitive component is the individual idea about own physical self, belief 

that can be both reasonable and unreasonable. This self-description consists of 

hierarchically arranged characteristics. 

Emotionally evaluative component is an affective evaluation of these ideas, 

which may have different intensity, as some features of the self body image can cause 

more or less strong emotions associated with its acceptance or rejection. Self-esteem 

reflects the level of a person's self-respect, a feeling of self-value and positive attitude 

to everything within the scope of self. Therefore, the low self-esteem involves the self 

rejection, self-denial, negative attitude to own personality. 

Behavioral component contains the specific actions that can be caused by self 

body image and self-esteem of the physical image. All emotions and estimations 

related to the body image are very stable and strong, which has a great influence on 

human activities, its behavior, interrelations with other people. 

The advantage of this questionnaire is that it allows determining the index IQI 

(related to the physical self), i.e. based on the informal data the integral quantitative 

indicator is output. The lowest score is given to persons with low-assess of their 
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physical self (self-description, self-esteem and actions based on them). For these 

people the appearance has little value, or they treat it negatively. The highest scores 

got those people who perceive themselves positively in all these aspects. For them, 

the appearance is very important, they perceive themselves positively and behave 

accordingly. Their physical image does not cause any discomfort and unpleasant 

experiences in this. 

Indicators of reliability (internal consistency - 0.737) and validity (criteria 

validity on the level 0.67) of the proposed questionnaire are high. Evaluation of 

responses was conducted on the following criteria. For an affirmative answer to the 

direct question we gave 1 point, for a negative  0 points. Points for the reverse 

questions were given vice versa. Received correlations are presented in Table 1. 

Table 1 

Correlation matrix of relations between components of physical self and 

attitudes of parents towards child and sense of life orientations  

 Cognitive 

component 

Emotionally 

evaluative 

Behavioral 

component 

Integral 

indicator 

Love of 

mother 
  0,720** 0,554* 

Rejection by 

mother 
 -0,573*  -0,642** 

Requirements 

of father 
  0,620* 0,582* 

Care of father  0,545*  0,587* 

Purpose  0,649*  0,695** 

Process  0,626* 0,683** 0,700** 

Result  0,626*  0,556* 

Self control 0,536*    

Life control  0,553*   

Note:  * means that statistical significance is on the level at p = 0.05;  

 ** means that statistical significance is on the level at p = 0.01. 

 

Thus, we will review the most interesting correlations established. There is a 

presence of significant correlation between the index of mother's love and behavioral 

component of attitude to physical self (0.720 at p = 0.01). Hence, feeling of mother’s 

love provides positive pole forming of human behavior in regards to imagining its 

corporeality, striving and courage to call attention to self and finding the ways to self 

embellish. 

The highest correlations were found between emotional evaluative component 

of physical self and the next variables: attitude of parents towards the child and sense 

of life orientations. Let consider them more detailed. 
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Thus, if the daughter feels that the mother rejects her, the more often she will 

be dissatisfied with her appearance, and any attempt to embellish herself will be 

experienced as unsuccessful (-0.573 with p = 0.05). Only mother’s rejections have 

inversely proportional correlation between physical self component and its integral 

indicator. All other correlations found are directly proportional. 

The role of the father is also significant in the forming positive attitude to self 

corporeality and its evaluation. So the father’s care creates a satisfaction of girl's self 

appearance, self perception as an attractive and valuable individual. Father’s demand 

positively affects the behavioral component of physical self image: with the 

demanding father daughter will make attempts to change her appearance and improve 

self body image. 

The established correlation between cognitive aspect of physical image and 

sense of life orientation to Control Self is very interesting (0.536 at p = 0.05). It 

indicates that a person who considers himself as a manager of his own life, and as a 

strong personality, who has enough freedom and may construct his own life and goals 

also has a positive perception on himself, and his appearance. 

Conclusion: Thus, the ability to be concerned about self appearance (going in 

for sports to keep fit, changing hairstyle to find one that fits the best etc.) is formed 

with the participation of both parents: by love from mother’s side, and by demands 

from father’s. Also the importance for the ability to change self appearance is the 

predominance of life sense orientation on the life process, namely the orientation to 

live emotionally rich and saturated life, without excessive thinking about tomorrow. 

 

References 

1. A. Krupskaya. A retrospective look of adults to their parents: adaptation of 

method by A.Roe and M.Sigelman // Practical Psychology and Social Work. - 2008. - 

№2. - P. 42-49. 

2. D. Leontiev Sense of life orientation test (SLO). 2nd ed. - M.: Smysl, 2006. - 

18 p. 

3. Kh'ell L., Zyhler D. Teoryy lychnosty. – 3-e yzd. – SPb.: Pyter, 2007. – 607 

s. 

4. G. Naidenova Experimental Psychology: teaching guidance (for students of 

Psychology specialty) / G. Naidenova, N.Pogorilska. - K.: National Pedagogical 

University of M.Dragomanov, 2013. - 118 p. 

 

 



[«НАУКОВА СПАДЩИНА І.О.СИНИЦІ В КОНТЕКСТІ 
СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»                                                                           

З нагоди 70-ї річниці від заснування                            
Інституту  психології імені Г.С. Костюка НАПН України  

 
Матеріали круглого столу 

                              
Жовтень 2015 року 

 

 

Матеріали Круглого столу видаються у спеціальному номері міжнародного наукового періодичного журналу 

"FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS"- ISSN 2313-7525 |  
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України  

 

   

ВНЕСОК І.О.СИНИЦІ В  СТАНОВЛЕННЯ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДУ  ПСИХОЛОГІЇ  

НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Шатирко Л.О. 

старший науковий співробітник 

лабораторії психології навчання 

Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

 

Сучасний стан розвитку предметного поля  психології навчання, його 

осмислення, завдання побудови  наукових концепцій з високим пояснювальним 

потенціалом, спрямовує нас  до історії становлення педагогічної психології в 

Україні. Для розуміння актуальної ситуації і напрямків подальшого руху 

надзвичайно важливим є відтворення внутрішньої логіки розвитку, 

прирощення, трансформації цієї сфери  знання,  визначення основних 

детермінант  розвитку в якості окремої наукової галузі. 

Від початку роботи Інституту психології  (1945р.) під керівництвом Г.С. 

Костюка починають   закладатись основи диференційованого концептуального 

й термінологічного підходу до вирішення проблем педагогічної психології, 

розробки теорії навчання та психічного розвитку особистості. Чільне місце в 

опрацюванні цієї теорії належить І.О. Синиці. Поступ експериментального 

вивчення проблем психології навчання  сьогодення значною мірою спирається 

на розуміння доробку, теоретичного внеску  І.О. Синиці, ретроспективному 

аналізі галереї різноманітних за технікою, способами організації 

експериментальних настанов та здійснюваних ним емпіричних досліджень  в 

окресленому системно-цілісному зрізі. Цілеспрямовані психологічні 

дослідження започатковуються І.О.Синицею в 1951 р., з його роботою в 

Інституті психології, який тепер носить ім я Г.С. Костюка. В 1954 році ним 

захищається дисертаційне дослідження “Психологічні особливості засвоєння 

лексики п'ятикласниками”  (ступінь кандидата  наук), а в 1967 році  

дисертаційне дослідження “Психологія писемного мовлення учнів” (ступінь 

доктора  наук).  

В своїх працях І.О.Синиця, представник школи Г.С.Костюка, постає як 

активний прихильник впровадження психологічних знань в практику шкільного 

навчання, психолог-дослідник, який творчо осмислив ряд важливих розділів 

педагогічної психології; його  теоретичні й експериментальні напрацювання 

дозволили суттєво розширити проблемне поле психології навчання[7,8,9].  

Одним із суттєвих доробків І.О. Синиці є внесок в становлення 

експериментального методу української педагогічної психології в середині ХХ 

ст., в час коли  експериментальне вивчення  стало одним з провідних рушійних 
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чинників формування предметного поля психології навчання і становлення 

педагогічної психології в якості самостійного наукового напрямку 

психологічної науки.       

Педагогічна психологія розбудовувалась в річищі інтенсивного розвитку 

експериментальної психології, в межах якої здійснювалась велика кількість 

робіт, присвячених проблемам учіння і навчання, в сферу педагогічної 

психології впроваджувались об єктивні методи вимірювання, оформлювався 

психолого-педагогічний  експеримент, як система нормативів для перевірки 

психологічних гіпотез і як предметна діяльність дослідника, відбувалось 

активне оволодіння способами оцінки і планування експериментального 

дослідження. Розвиток уявлень про експериментальне психологічне вивчення 

явищ освітнього простору відбувався в історичному контексті становлення 

власне психологічної науки.  Це  становлення мало гетерохронний та 

гетерогенний характер, воно було розірване в часі й неоднорідне в просторі. 

Зміст, напрямок, інтенсивність розвитку психологічної науки, як і всього 

наукового знання в Україні був суттєво здетермінованим суспільно-

історичними подіями. Заснування Інституту психології (1945 р.), початок 

наукової діяльності І.О.Синиці відбувалися в  період стійкої  обов язкової 

ідеологічної орієнтації всіх галузей психологічної науки на теорію І.П.Павлова. 

Експеримент сам по собі, незалежно від теоретичної основи,   виступав 

необхідною і достатньою запорукою наукового характеру дослідження. 

Категорична науково-природнича спрямованість психології, ідеологічний тиск 

дезорієнтовував і обмежував  науковий пошук. Значно ускладнювала наукову 

роботу термінологічна полісемія в сфері проблемного поля психолого-

педагогічних  досліджень, конче відчувалась необхідність диференціації 

понять. 

В психологічній науці є досить усталеним потрактування вирішальної 

ролі експериментального методу в процесі становлення психології, як 

самостійної науки. При цьому, експеримент тривалий час розглядався, як 

переважно природничо-науковий метод, мало місце  розширене уявлення про 

психологічне експериментування – в нього включались  діагностичні 

дослідження, поведінкові експерименти, статистичні розвідки. 

Натомість в Інституті психології  під керівництвом Г.С. Костюка було 

поставлене завдання визначити, певною мірою переосмислити роль 

природничо-наукового методу в становленні психологічної науки, 

структурувати уявлення і переглянути пріоритети з сучасних наукознавчих 

позицій в співвідношенні предмету й методу  психології [2]. В школі 

Г.С.Костюка,  яка починає демонструвати високу наукову культуру досліджень, 

широкий діапазон професійного психологічного мислення стосовно 

педагогічної психології і розуміння живого експериментального процесу в 

системі способів пізнання психологічної реальності,  було окреслено предмет 
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психології навчання: вивчення психічних закономірностей розвитку людини в 

освітньому просторі протягом всього життєвого шляху,  на основі розгорнутої 

характеристики навчально-виховного процесу і психічного розвитку 

особистості[3,4]. 

В числі провідних методологічних настанов української  педагогічної 

психології декларувалися:  

- Змістовний зв язок дослідницького методу в процесі вивчення 

феноменів освітнього простору, нормативних принципів отримання даних з 

розумінням сутності, рушійних сил  психічного розвитку, який  “відбувається 

через учіння, навчання та завдяки йому. Навчальна діяльність виступає при 

цьому як форма прояву розвитку дитини і як основний фактор. Поза навчанням 

і без нього немає психічного розвитку”. [1,С.384]  

- Розгляд експериментування в якості одного з елементів наукового 

мислення, в контексті наукового мислення, а не як одного із способів 

емпіричного збору даних; розуміння експериментування як способу 

умовиводів, розмірковування, тлумачення емпіричних даних, обговорення, 

інтерпретації, пошуку пояснення,  аргументованого відхилення конкуруючих 

гіпотез, розуміння експериментального методу, як певної логіки 

розмірковування дослідника. У вивченні феноменів освітнього простору 

дослідницькій підхід грунтувався на розумінні того, що значна частина  цих 

феноменів не може  спостерігатись дослідником безпосередньо и потребує 

інтерпретації,  розуміння. Розрізнявся експериментальний метод і емпіричні 

методи отримання даних.  

- Єдність теоретичного розуміння предмету дослідження, методичних 

засобів і принципів інтерпретації результатів психологічного дослідження, 

способів інтерпретації встановленних закономірностей саме в межах, що 

відповідають теоретичному підходу. Експеримент потрактовувався, як спосіб 

наукового мислення в загальній теоретичній системі[2]. 

- Суб єктний підхід у визначенні рушійних сил розвитку. Розповсюджене 

в той час широке розуміння психологічного експериментування, домінування 

науково-природничої парадигми, як єдино можливої в розумінні об єкта 

дослідження нівелювало, або, навіть, виключало феноменологію активності 

суб єкта дослідження. Натомість, в українській  педагогічній психології 

основною парадигмою декларувалась  і відстоювалась, реалізувалась на рівні 

психологічного дослідження ідея активності суб єкта (феноменологія: 

самокерування, самовиховання, самопізнання, самосвідомість, самостійність, 

самооцінка, рефлексія) [1]. Відповідно цій парадигмі  “Виховання успішно веде 

розвиток особистості до поставленої мети, якщо робить вихованця активним 

учасником  процесу її досягнення” [ 1,C.181].  

Вищеозначені теоретичні настанови дозволили розгорнути серію 

експериментальних досліджень, які грунтувались на цих настановах і 
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довизначали їх, розширювали предметне поле експериментальних досліджень і 

формували концептуальні положення. Експериментальна робота здійснювалась 

одночасно із розробкою методологічної основи педагогічних досліджень. 

Доводилось виборювати можливості самостійного наукового пошуку,  

існування  незалежних концепцій,  альтернативних підходів. Закладались 

основи розуміння формувального експерименту, як одного із методів 

дослідження психіки дитини в саме навчальному процесі. Практика навчання 

потребувала не простого механістичного застосування методів емпіричного 

вивчення психіки, привнесених із загальної психології і покладених на грунт 

педагогічної психології, а теоретично обгрунтованого  наукового дослідження з 

застосуванням експериментального методу, побудови власних теоретично 

обгрунтованих психологічних досліджень в галузі педагогічної 

психології[2,4,5]. Визнавалось, що експеримент в психології може проводитись 

як з науковою, так і практичною метою. Разом з тим, в школі Г.С.Костюка 

розуміли, що ефективне використання психологічних знань в освітньому 

просторі можливе лише у формі спеціально  організованого 

експериментального навчання, що  має відповідати вимогам наукового 

дослідження, на відміну від  окремих дослідницькіх проектів незалежних від 

завдань навчання[6].  

В організації психологічних досліджень в галузі психології навчання,  ці 

теоретичні настанови втілювались і теоретично розроблялись І.О.Синицею і 

співробітниками очолюваних ним підрозділів. Накопичений ними емпіричний 

матеріал та здійснені узагальнення, запропоновані   напрями дослідження 

проблеми на сьогоднішній день мають велику наукову і практичну цінність. 

Дотримання теоретичних настанов прийнятої на той час наукової парадигми 

поєднувалась І.О.Синицею з науковою критичністю щодо парадигмальних 

обмежень.  

Середина ХХ століття характеризується розвитком експериментальних 

досліджень у галузі психології мовлення, зокрема в школі Г.С.Костюка 

проводяться дослідження присвячені висвітленню мовлення як найважливішого 

засобу людського спілкування та обміну інформацією (Г.С.Костюк)[6],  

вивчається смислова сторона мовлення (Т.В.Косма,Г.С.Костюк,   

О.М.Раєвський)[1].  

В цьому ряду  досліджень І.О.Синицею започатковано грунтовний 

системний напрямок експериментального вивчення  психологічних 

особливостей і механізмів писемного і усного мовлення учнів[7,8,9]. В своїх 

роботах І.О.Синиця вводить теоретично  вмотивоване розрізнення понять, що 

описують процес становлення мовлення дитини, доповнює проблемне поле 

якісно новими інтерпретаціями, теоретично спрямовує пошук нового 

методичного інструментарію. В числі нових дослідницьких  напрямків 

вивчення означеної проблеми І.О.Синицею здійснено  експериментальне 
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обгрунтування самостійного шляху розвитку  усного та писемного мовлення,  

структурних, процесуальних їх характеристик, складного опосередкованого 

взаємного впливу.[7,8] Обгрунтовується необхідність вивчення   особливостей 

усного мовлення  підлітків, як самостійної наукової проблеми, що відображує 

індивідуальні, структурні, кількісні та якісні особливості, мотиваційну основу 

розвитку  лексики, фразеології підлітків. Дослідницький   матеріал дав 

можливість розкрити певні особливості розвитку писемного і усного мовлення; 

умови та шляхи його активізаціі; специфічні особливості  функціонування; 

труднощі засвоєння писемного мовлення. 

В контексті суб єктного підходу І.О.Синицею розглядається питання  

участі внутрішнього мовлення у становленні самосвідомості особистості, 

проблема збагачення мовленнєвого запасу учнів украінською фразеологією[9]. 

Протягом тривалого відрізку часу під керівництвом І.О.Синиці здійснювалось 

експериментальне вивчення індивідуальних особливостей писемного мовлення. 

Уважне поєднання дослідницької та навчальної мети в організації 

експерименту дозволили визначити  суттєвий ряд відмінностей, що 

характеризують індивідуальні особливості писемного мовлення,  

між усним і писемним мовленням[8,9].  

Необхідною складовою  експериментального вичення проблем навчання 

та учіння І.О.Синиця вважав є практичне впровадження дослідницьких 

результатів, практичні висновки та рекомендації, як cуттєвий елемент, етап 

дослідження. Психолого-педагогічний експеримент розглядався, як особлива 

ситуація співпраці, взаємодії учня і педагога, що  поєднує вивчення психіки 

учня, завдання дослідження з завданням розвитку  учня, навчанням. І.О.Синиця 

пропонує розглядати експеримент в сфері психології навчання як цілісну 

ситуацію взаємодії учнів і педагога, спільну діяльність, що має обов язковим 

результатом нове знання і розвиток особистості учня, професійне зростання 

вчителя[9].  

Особливе місце в ситуації взаємодії учня і вчителя у І.О.Синиці займали 

проблеми педагогічного такту, майстерності педагога і експериментатора, а 

також  проблеми впливу особистості учня на процес взаємодії учень-вчитель, 

на процес і результат експериментального навчання. 

Окреслені теоретичні та експериментальні напрацювання наукової 

спадщини І.О.Синиці, їх аналіз у розрізі проблеми становлення 

експериментального методу в психології навчання не лише поглиблюють 

інформаційні запити сучасних дослідників, але й є міцним підгрунтям 

майбутніх  перспективних та продуктивних наукових пошуків.  
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Entrepreneurship has a lot to do with creativity, which is understood as the 

ability to integrate separate elements of knowledge in completely new combinations. 

Identification of those among would-be managers who have entrepreneurial 

capacities, who are prone to innovation and innovative solutions, would facilitate the 

development of entrepreneurial capacity as early as during their training at university. 

It has been found in recent research that senior managers of corporations prefer not to 

risk it, and therefore focus on short-term projects which bring stable incomes [2]. 

Success in business activity, manifestation of the entrepreneurial capacity 

depend on a number of factors: (1) on the necessary knowledge obtained, and 

understanding of the forms and principles of entrepreneurship; (2) on the knowledge 

of economics, finance, management, law and other social and economic disciplines 

which help enterprising individuals establish, organize and carry out economic 

activities, and (3) on the  knowledge of psychology that enables to achieve in-depth 

understanding of the nature of economic processes, the ways the "human factor" may 

have influence on the economy. The essence of entrepreneurship is more vividly 

revealed through its basic functions: innovation (creativity), resource, organizational 

and incentive (motivational). Success in business activity also depends on personal 

entrepreneurial capacity, which is understood as a set of personal psychological 

characteristics that ensure successful entrepreneurship. It mainly contains universal 

psychological characteristics: intellectual, communicative, volitional, and some 

business competencies, which may have impact on the results of business activity as 

a whole or on any of its components [6]. The above-mentioned qualities of a 

successful entrepreneur imply the following: commitment, independence, self-

confidence, propensity to take risks, observation, initiative, tenacity, persistence etc. 

According to the study of 1997 based on the results of the factor analysis the leading 

factor of business activity of entrepreneurs had been established. It is characterized 

by the following key indicators: assessment of the level of their competitiveness 

(0.7), reliability of most partners (0.6), changes in the standard of living of the family 

in the past year (0.6), evaluation of the achievements of their business activities (0.6), 

attitude to competition (0.5), expected changes in the standard of living of the family 

(0.5), attitude to risks (0.5) and the assessment of their own capabilities in enhancing 

the success of their businesses (0.5) [5]. 
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The main material. In order to create a new generation of managers able to 

work effectively under conditions of market economy, leadership qualities, business, 

communicative and organizational competences are required. And this implies 

fundamental changes in professional training of managers and creating an appropriate 

environment at universities of management so as to reveal and develop their 

entrepreneurial capacities. The most sensitive period for the formation of 

entrepreneurial capacities is the students’ age. The students specializing in 

management acquire the necessary knowledge, abilities and skills to be able to 

perform professional management activities. Their educational capacity, as well as 

their social and professional experience, is to become the necessary prerequisite for 

understanding their personal capabilities in developing their own entrepreneurial 

capacities. 

According to the experts, the state policy in the field of training the managerial 

personnel is to be transferred to the micro level. This will make it possible to relieve 

the financial burden on the state budget on the part of the educational institutions that 

provide educational programs for training managerial personnel, to bring the content 

of the curricula closer to the needs of the market economy, more actively raise funds 

of the citizens, organizations and businesses that are interested in highly-qualified 

managerial personnel. The educational activity of the university which is engaged in 

training of managerial personnel should be based on the innovative model of 

entrepreneurial behavior, which is aimed at the development of their own creativity 

and innovation initiatives of employees [1].  

According to the theoretical analysis of the problem domestic researchers 

believe that the components of managerial capacity include a certain level of 

motivation, intelligence, creativity, availability of communicative and organizational 

skills, assertiveness, and internality. They presume that the factors that limit the 

managerial capacity include the inability to govern themselves, vagueness of personal 

values, lack of creative approach to solving management problems, inability to 

influence people, inability or unwillingness to assist employees in their personal 

development. In addition, discussed in a number of papers are such components of 

management capacity as leadership, life experience, education and professional 

competence etc [7].  

It has been found that entrepreneurial capacity is understood as a set of 

psychological characteristics that lead to success in business. The structural 

components of entrepreneurial capacity include professional orientation, intellectual 

qualities (non-verbal and verbal), emotional and volitional qualities (psycho-

emotional tone and volitional persistence); communicative qualities (sociability, 

organizational and leadership potential, flexibility), competencies (independence and 

enterprise), internality. The competences determined as those of an entrepreneur are 

as follows: independence, entrepreneurship as an innovation capacity, 
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entrepreneurship as practical implementation [4]. The degree of their development 

serve as indicators of the development of the above-mentioned components.  

The main characteristics of an entrepreneur’s intelligence include wealth of 

vocabulary, ability to identify similarities and establish logical connections between 

different types of verbal information, ability to combine knowledge from different 

areas, flexibility and speed of switching over in verbal thinking, the ability to find the 

most accurate solution, as well as quick wits, rate and the performance of 

mathematical (financial and economic) analysis. Sociability as a communicative 

quality of an entrepreneur includes the ability to quickly initiate contact (with any 

partner in a broad social range) and to maintain it at the appropriate level, depending 

on the goal, psychological readiness to cooperate with the environment, taking into 

account social values and traditions, collectivism; the best representation of the 

natural and emotional component in communication (“charm”), hospitality and 

friendliness, durability under high neuro-emotional stress associated with 

communication in an unfavorable social environment, lack of expressed egocentrism 

or hostility.  

Organizational and leadership capacity of an entrepreneur is a set of personal 

characteristics and qualities: confidence, dominance, desire and ability to lead a team 

to meet the challenges facing it, organize joint activities; readiness to accept personal 

responsibility for the results of the group work; the desire to gain credibility and 

secure the status growth. Flexibility as a communicative quality of an entrepreneur 

involves diplomacy in establishing contacts, politeness, knowledge and proper 

application of communicative and social standards; the ability to understand people 

and foresee the development of relations with them, the ability to predict and avoid 

conflicts, lack of aggressiveness, focus on cooperation and search for a compromise 

when there is conflict of interests. Independence as a business quality of an 

entrepreneur involves the desire and ability to work offline, focus on one’s own 

vision, absence of suggestibility, independence in forming one’s own opinion, 

making decisions and determining strategies, as well as life or professional concepts. 

Entrepreneurship as an innovation capacity includes the ability to generate or 

select new ideas, approaches and projects; the ability to determine the promising 

areas of investment; a critical attitude to the out-of-date cliches and stereotypes, a 

conceptual approach and striving for maximum awareness in one’s business; 

initiative, a tendency to experimentation, tolerance to uncertainty. Entrepreneurship 

as a practical implementation includes energy, commitment, activity; the ability to 

implement ideas and projects; realism and practicality in setting goals and defining 

the means for their achievement; pragmatic orientation of initiatives, which is to be 

taken into account when solving the current and future economic problems; tolerance 

for opposition, competitiveness. Internality is understood as willingness to actively 

and creatively manage one’s life and destiny, take personal responsibility for one’s 
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own actions and decisions, properly analyze one’s mistakes and failures, and make 

necessary conclusions so as to prevent them. 

Psycho-emotional tone implies emotional stability and overall balance; self-

confidence and positive self-esteem; optimism, absence of fear of the possibility of 

failure, stress-resistance in difficult situations, the ability to withstand significant 

neuropsychiatric loads; the ability to make responsible decisions when there is lack of 

time and information, or when they are associated with risk. Volitional persistence is 

revealed in purposefulness, in the ability to smooth implementation of planned 

strategies despite any difficulties and obstacles, in volition makings, resistance to 

external influences. 

A comparative analysis of managerial and entrepreneurial capacities revealed 

the following: 

- managerial and entrepreneurial capacities are integral personal formations; 

- managerial and entrepreneurial capacities have common components that are 

important for the formation of innovation managerial and entrepreneurial personnel; 

- personal components that are necessary and common for the performance of 

managerial and entrepreneurial activities include: intellectual abilities; 

communicative qualities; creativity (for the managerial capacity) and innovative 

entrepreneurship (for the entrepreneurial capacity); leadership and organizational 

capacity; internality. 

Organization of professional training of students for starting their own business 

requires different ways of psychological support of the educational process intended 

for increasing the number of students of management profile, personally prepared for 

entrepreneurial activity: elaboration of psycho-diagnostic tools for conducting 

psychological monitoring of students readiness to entrepreneurial activity; 

identification of those who are prepared to start their own business and providing 

them with the necessary information, education, marketing and other forms of 

assistance; conducting behavioral trainings, trainings on creative and innovative 

thinking to enhance personal preparedness for entrepreneurial activity; introduction 

of trainings on collaboration in business teams in conditions of the innovative 

educational infrastructure. 

The research that has been carried out shows that the degree of development of 

entrepreneurial capacity may be different, which, in its turn, may prevent the 

achievement of success in business. Therefore, the issues of identification of those 

among the students specializing in management and economics, who are potentially 

prepared to carry out entrepreneurial activities, as well as providing them with the 

support of the business incubator in creating their own small business, are pressing 

and well grounded [3]. 

We believe that the system of psychological support in solving this problem 

should include: 
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- psychological diagnostics of the degree of students’ readiness to start their 

own business; 

- introduction of innovative forms of training in the educational process and 

additional education, including behavioral trainings, which include “School of 

leadership”, trainings on the development of creative and innovative thinking, 

trainings on the psychological foundations of the ability to learn throughout one’s life 

for the development of prompt consideration, intellectual labìlity, contextual 

reflection; trainings “Congruential communication of an entrepreneur”, "Prevention 

and overcoming  of communicative barriers in conversation”, “Mental health - 

adequate communication – success”, providing of special psychological training on 

recruitment for the team according to the principle of complementarity of business 

qualities required for successful business. 

Business communication needs highly developed psychological culture of 

communication, as well as constant study and consideration of the emotional 

component of business relations. For the students with a low degree of development 

of communicative skills it is recommended to master the following five techniques in 

the location of interlocutors: “own name” technique; "the mirror of relations” 

technique; “a patient listener” technique; “personal life” technique; “compliment” 

technique. It is recommended to learn how to make use of these techniques in 

everyday life so as to be prepared for using them in professional communication. In 

order to be successful in business communication it is necessary to know the most 

typical psychological errors of communication most often made by one’s business 

partners, as well as the possibilities to correct them according to the developments of 

humanistic (American) psychology. In addition to the psychological mechanisms of 

avoiding psychological errors in personal and business communication it is necessary 

to be able to use three techniques of congruential communication: “You – a message" 

technique; “I - a statement” technique; “Resolving of conflicts” technique. 

In order to achieve effectiveness in business communication it is recommended 

to use twelve ways of persuasion which will allow you to make interlocutors share 

your point of view:  avoidance of disputes;  expression of respect for the opinions of 

others;  recognition of one’s own wrongness;  expression of one’s friendly attitude at 

the beginning of communication; application of techniques that will make the 

interlocutor say “Yes” from the very beginning; giving the interlocutor an 

opportunity to speak out; creating the situation in which an interlocutor will become 

confident that the idea belongs to him/her; trying to see the situation through the eyes 

of the other person; expression of compassion to the thoughts and desires of other 

people; providing “visibility” to one’s ideas; promoting nobility, noble motives;  

creating the situation of competition to disclose the abilities of other people. 

For business communication in unfavorable, strenuous circumstances it is 

recommended to apply nine rules which will allow you to influence people, without 

causing them to feel resentment or contempt: recognition of dignity of your 
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interlocutor; pointing out the errors indirectly rather than directly; first recognition of 

one’s own mistakes, and only then the criticism of the others; giving the others an 

opportunity to save their dignity; expression of sincere endorsement, even about 

small success; use of incentives; asking one’s interlocutor questions instead of giving 

orders; creating situations in which one’s subordinates are happy to do what the head 

has suggested them. 

Conclusions. Improvement of the technology of training would-be managers 

must take into account the modern methodology of resource approach, which implies 

the notions of “creative abilities”, “competence”, “professionalism”, and requires the 

advanced approach to training managers, creation of conditions for the creative 

development of personality, securing the formation of the following features and 

advantages that will allow them to make a successful management career or become a 

social innovator in business. Analysis of the results of the studies shows that the 

innovative approaches, required for training of innovative managerial staff should 

include  restructuring of the educational and professional space of an institution of 

higher education into the component of the innovative and educational infrastructure 

in the region. Identification, development and promoting the entrepreneurial capacity 

of students specializing in management during their professional training at the 

university of management is an innovative approach in solving the problem of 

formation of innovative personnel for the economy of the region. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ПРОЯВІВ АГРЕСІЇ В 

ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ: УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Єременко Т.Б. 

Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України  

Сучасні умови життєдіяльності пов’язані з рядом особливостей, що 

висувають високі вимоги до індивідуально-психологічних властивостей 

людини і викликають напруження її психофізіологічного функціонування. 

В результаті, на сьогодні в Україні спостерігається зростання частоти 

пограничних нервово-психічних та психосоматичних розладів у дітей та 

підлітків. Процес соматизації емоційного дистресу вважається багатьма 

дослідниками типовим механізмом реагування у дитячому та підлітковому віці, 

пограничних нервово-психічних та психосоматичних розладів у дітей та 

підлітків.Одним з перспективних напрямів вивчення етіопатогенезу 

психосоматичних розладів в юнацькому віці в останні роки вважається 

встановлення взаємозв’язків між певними стабільними особистісними 

характеристиками  –  алекситимією, типом реагування на фрустрацію, 

агресивністю – та схильністю до розвитку психосоматичних захворювань. 

Специфічність агресії підлітків та юнаків обумовлюється комплексом 

певних особливостей, характерних для цього вікового періоду, серед яких 

більшість дослідників (М. Кле, І. Кон, А.Є. Лічко, Ф. Райс, А.О. Реан та ін.) в 

якості найістотніших виокремлюються психофізіологічні, психологічні та 

соціально-психологічні. Проблема агресивної поведінки привертає увагу 

представників різних галузей науково-практичної діяльності. Категорія 

“агресія” знайшла відображення у теоріях З. Фрейда, К. Лоренца, Б. Скінера, Е. 

Аронсона. Суттєвою особливістю розроблених цими авторами концепцій є 

одновимірний підхід до вивчення феномена агресії. Серед найбільш вагомих 

модифікацій класичних теорій агресії слід зазначити концепції  Е. Фромма, 

А.Берковіца, С. Грофа, Р. Берона,     А. Баса та ін. Пошук в цьому напрямі 

продовжено російськими та українськими вченими (Н.В. Алікіна; 

М.В.Алфімова; О.Б. Бовть, С.В. Васьківська, В.А. Глушаков, Ю.А. Дроздов, 

М.Д.Левітов, С.Д. Максименко, О.М. Морозов, О.А. Реан,  Т.В. Румянцева, 

О.А.Чабан та ін. ), які розробляли різні аспекти теорії агресії. Значний науковий 

інтерес до цієї проблематики зумовлений особливою соціальною значущістю 

феномену агресивності та важливістю результатів його вивчення для багатьох 

галузей науки, зокрема, для кримінології, педагогіки, психології та медицини. 

За результатами проведеного дослідження на основі теоретичного аналізу 

і результатів власного емпіричного дослідження зроблено такі висновки.  

1. Здійснено теоретичний аналіз феномену, чинників та особливостей 

прояву агресії в юнацькому віці. Встановлено, що особи юнацького віку з 
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психосоматичними розладами, маючи низьку фрустраційну толерантність і 

високу імовірність відкритої агресії, не здатні відреагувати агресивні імпульси 

через адекватні емоційно-поведінкові реакції. Вони схильні до непрямої агресії, 

опозиційних реакцій (негативізму, що проявляється в пасивному опорі 

соціальним нормам і вимогам) та підозрілості, накопичення почуття образи, 

обумовленої гнівом і тривогою. Середнє значення індексу ворожості, що 

свідчить про кумуляцію агресивних імпульсів без їх відкритого прояву, в осіб з 

психосоматичними розладами значно перевищує цей показник в групі 

порівняння.  Підлітки експериментальної групи можуть використовувати 

принаймні дві стратегії відреагування негативних внутрішніх імпульсів: на 

зовні – у вигляді відкритої агресії, та “всередину” – через підвищення 

тривожності з її наступною конверсією, що призводить до розвитку 

соматоформних (психосоматичних) розладів.   

2. Визначено рівень фрустраційної толерантності, специфіку реагування 

на ситуації фрустрації та рівень адаптації осіб юнацького віку, які страждають 

на психосоматичні захворювання.  Виявлено, що низька фрустраційна 

толерантність з порушенням адаптації, напруження без його поведінкового 

відреагування зумовлюють високу імовірність тенденцій до аутоагресії, які 

реалізуються через механізм соматизації зі спрямуванням руйнівних імпульсів 

на певні системи або органи-мішені, про що свідчать малюнки проективної 

методики „Дім – Дерево – Людина”, в яких проблемними й акцентованими за 

допомогою кольорових, формальних або змістовних рішень є області грудної 

клітки, живота, рота, носа та шиї, тобто частин бронхолегеневої системи і 

шлунково-кишкового тракту.  

3. Особи юнацького віку, що страждають на психосоматичні розлади, 

відрізняються низкою особистісних характеристик, які об’єднує емоційна 

нестабільність, викривлення Я-образу (особистісна непевність, нестабільність 

самооцінки, хиткість бажань, переваг, цінностей та їх залежність від зовнішніх 

чинників), висока імовірність порушень міжособистісних стосунків і тенденція 

до накопичення негативного афекту. Нестійкість міжособистісних відносин 

призводить до емоційних криз, виражених коливань настрою з тенденцією до 

виникнення станів пригнічення, гнівливості та накопичення агресивних 

імпульсів.  

4. Специфічні особистісні характеристики осіб старшого шкільного віку, 

що страждають на психосоматичні розлади, сполучені з низької фрустраційною 

толерантністю, переважанням інтропунітивного напряму реагування на ситуації 

фрустрації та тенденцією до зниження показників реакції „з фіксацією на 

задоволенні потреби”. Підліткам із захворюваннями бронхолегеневої системи 

притаманне підвищення показників фіксації на самозахисті, а підліткам із 

порушенням функції шлунково-кишкового тракту – підвищення показників 

фіксації на перешкоді. Суб’єктивно-орієнтований стиль поведінки досліджених 
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у складних життєвих ситуаціях спричиняє порушення соціальної адаптації, про 

що свідчать порівняно менші, ніж в групі здорових, показники коефіцієнту 

групової адаптації.  

5. Накопичення потужного агресивного потенціалу з утрудненням його 

поведінкового відреагування і високою ймовірністю спрямування агресивних 

імпульсів „всередину” додатково ускладнює соціальну адаптацію осіб з 

психосоматичними розладами, про що свідчить наявність негативного 

кореляційного зв’язку між коефіцієнтом групової адаптації та індексом 

ворожості. Особливо важливим моментом для пояснення механізмів 

агресивності та психосоматичної патології є їхня схильність до застрягання на 

негативних афектах. 

6. Отримані в процесі дослідження дані дозволяють визначити три 

взаємопов’язані завдання психокорекційної роботи з особами юнацького віку, 

що страждають на психосоматичні розлади або мають високий ризик їх 

розвитку: а) розвиток здатності до самоаналізу, рефлексії, формування навичок 

критичної оцінки власних особистісних якостей і усвідомлення негативних 

емоцій та неконструктивної поведінки, що утруднюють міжособистісну 

взаємодію та соціальне функціонування; б) підвищення фрустраційної 

толерантності, сприяння подоланню суб’єктивно-орієнтованого стилю 

поведінки у складних життєвих ситуаціях; в) навчання способам вираження 

негативних емоцій в прийнятний спосіб – прямо (вербально) або непрямо 

(через рухову, зокрема, ігрову активність або з використанням зрілих 

механізмів психологічного захисту, а саме гумору, сублімації в творчості).  

Перспективним напрямом досліджень залишається пошук взаємозв’язків 

між конституційно-особистісними складовими емоційного реагування на стрес 

та засвоєними в процесі виховання паттернами реакцій, які підвищують або 

зменшують ризик аутоагресивних тенденцій з розвитком психосоматичних 

розладів. Потребують подальшого вивчення питання патогенезу 

психосоматичних розладів у юнацькому віці з об’єктивізацією таких чинників, 

як агресивність, тривожність і використовувані механізми психологічного 

захисту. Окремої уваги заслуговує напрацювання концептуально 

обґрунтованих форм та методів психологічної допомоги підліткам, що 

страждають на психосоматичні розлади або мають високий ризик їх розвитку.   
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ПОЗИЦІЯ ПСИХОЛОГА 

ПРОТИ МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗМІ 

 

Гурлєва Т.С. 

науковий співробітник лабораторії консультативної психології та 

психотерапії Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

 

 

У складній соціально-політичній, економічній ситуації в сучасній Україні 

людей різного віку, статі, соціального статусу тощо турбують проблеми 

виживання і місця проживання, пошуку власної ідентичності, способів 

самодопомоги, підтримки своїх родичів і тих, хто потерпає від психологічних 

травм, втрат, горя, почуття безвиході, безнадії.  

Актуальним на сьогодні є звернення людей по психологічну допомогу, 

яка успішно реалізується через засоби масової інформації (ЗМІ), під якими 

розуміють газети, журнали, Інтернет, теле- і радіопрограми, 

кінодокументалістику тощо. Засоби масової комунікації виконують в 

суспільстві найрізноманітніші функції, а саме: інформаційну, виховну, 

культурно-освітню, ідеологічну, соціально-управлінську, рекреативну, 

рекламну, релаксаційну та ін. У невизначеній, досить суперечливій ситуації 

засоби масової інформації не лише виконують інформативну функцію, але й 

пропагують ідеї, погляди, вчення, політичні програми, формують громадську 

думку, виробляють певні установки, спонукаючи читача-слухача-глядача до 

тих чи інших вчинків в реальному житті.  

Тому професійна і особистісна позиція психолога, який спілкується через 

ЗМІ з населенням, має принципове значення. Адже від психолога, його слів, 

дій, прикладу значною мірою залежить сприйняття людиною подій і явищ в 

соціальному й особистому житті. Професійна психологічна допомога через 

засоби масової інформації має змогу допомогти тим, хто потребує 

психологічної підтримки, розпочати роботу над собою, переглянути свої 

життєві орієнтири, віднайти резерви особистісного росту, співвіднести свої 

потенційні можливості із реальними умовами життя, вирішити насущні 

питання. Психолог може сприяти руху людини вперед до саморозуміння і 

реконструкції свого життєвого шляху, пошуку смислу життя, свого місця в 

суспільній сфері. Надзвичайно важливим є смислове навантаження текстів 

психолога, який надає таку допомогу через ЗМІ. Адже на формування 

смислових позицій у людини впливає те, які смисли транслюють передавачі, у 

тому числі, психологічної інформації. Дуже шкідливим і небезпечним є 

маніпулювання свідомістю громадян, особливо тих, хто перебуває в тяжкому 

психологічному стані. Некритичне засвоєння нав’язуваних смислів та 

цінностей призводить до зняття з себе відповідальності за власні дії і вчинки, 
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позбавляє людину життєвої активності, а далі – осмисленості власного буття, 

робить її нездатною до самовдосконалення і життєтворчості. Тому одним із 

завдань психолога є допомога людині протистояти негативній, маніпулятивній 

інформації, натомість вибудовувати власні погляди, самостійно вирішувати 

актуальні життєві проблеми.  

У процесі комунікації з клієнтом психолог транслює життєві цінності та 

смисли, а неодмінною умовою для цього є відкритість самого консультанта 

новому досвіду, пошуку і ствердженню нових, найвищих, буттєвих смислів. 

Умовою смислового спілкування, смислової взаємодії фахівця з населенням 

виступає діалог, відсутність якого унеможливлює рівноправне, 

взаємоприйнятне передавання, осмислення і обговорення думок, життєвих 

стратегій, шляхів розв’язання тієї чи іншої проблеми. Саме у процесі діалогу 

отримувач психологічної інформації відчуває себе людиною, яка сама робить 

висновки, стверджує свою позицію, налаштовує себе на конструктив, 

життєствердну перспективу.  

Вчений педагог І. Е. Синиця наголошував, що до елементів педагогічної 

майстерності належать гуманістична спрямованість, професійна 

компетентність, професіоналізм [1]. Імовірно, це стосується і діяльності 

психолога, зокрема, того, хто спілкується з людьми через ЗМІ. 

Література: 

1. Синиця І. О. Педагогічний такт і майстерність учителя. – К. : Радянська 

школа, 1981. – 247 с. 
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ПЕДАГОГІЧНА ОЦІНКА ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ 

ШКІЛЬНОЇ ТРИВОЖНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Терещенко Л.А., 

кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник 
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Реформування національної освіти зумовило кардинальні зміни у 

системі оцінювання навчальних досягнень школярів. Запропоновані нові 

критерії оцінювання, мають на меті реалізацію принципів гуманізації і 

демократизації освіти й спрямовані на суттєву переорієнтацію процесу 

навчання, яка забезпечувала б особистісний розвиток кожного учня. 

Педагогічну оцінку в широкому сенсі варто відрізняти від шкільної 

оцінки, що характеризує в балах відносні й абсолютні успіхи учня. Оцінка є 

педагогічним стимулом, що поєднує засоби заохочення та покарання. Причому 

крайні значення оцінок не завжди мають таку стимулюючу силу, яку мають 

середні оцінки. Педагогічна оцінка є особливого роду стимулом. Особливо 

важливу роль вона відіграє у період молодшого шкільного віку, тому що прямо 

пов’язана з формуванням у дитини відповідного ставлення до себе. За 

допомогою оцінок, що даються дитині з боку значущих дорослих, дуже просто 

зруйнувати її правильні уявлення про саму себе через те, що тут домішуються 

фактори емоційного порядку. Відновити адекватне ставлення до себе набагато 

складніше. 

Оцінка для молодшого школяра має велике значення. Вона виконує 

функції як нагороди, так і покарання. Це свідчить про те, що оцінка не тільки 

педагогічне поняття. Вона також є соціально-психологічним явищем, що є 

значущим у житті і діяльності учня. Як зазначав відомий педагог-гуманіст Ш.О. 

Амонашвілі, оцінка є регулятором життєвих відносин учнів у їхньому 

мікросоціальному середовищі. Статус дитини у класі, ставлення до неї вчителів 

і однокласників нерідко зумовлене тим, які оцінки вона отримує. У сім'ї 

ставлення батьків до дитини також часто детерміновано оцінками у школі. І 

якщо ці ставлення не відповідають рівню домагань дитини, вона постійно 

знаходиться у стресовій ситуації. 

Звичайно, і позитивні, і негативні емоції багато важать у житті дитини. 

Позитивна емоція, пов'язана з оцінюванням знань, стимулюватиме досягнення 

більш високих навчальних результатів, негативна ж може в одних випадках 

здійснювати дезорганізуючий вплив на діяльність, а в інших – активізувати її, 

тобто спонукати до усунення перешкод. 

Негативна педагогічна оцінка сприяє виникненню шкільної 

тривожності.  
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Багато учнів, у яких негативні емоційні переживання виникають у 

зв’язку з їхнім неуспіхом у навчанні. Переживання своїх неуспіхів, прагнення 

досягти соціального статусу «гарного учня», часто викликає у цих дітей 

почуття образи, підозри в несправедливості вчителів. Такі переживання легко 

можуть привести до афективного спалаху та шкільним конфліктам (з 

вчителями, учнями). Постійне одержання низьких оцінок викликає у них зриви 

в поведінці, що виявляється в агресії, грубощах, негативізмі.  

Негативні переживання із-за оцінок можливо умовно розділити на 

декілька груп. 

 Негативні емоції, які виникають як результат отримання конкретної 

оцінки (отримав і почуваю провину, сором, смуток). 

 Негативні емоції, які виникають із-за страху отримати погану 

оцінку у майбутньому (боюся, що отримаю погану оцінку). 

 Негативні емоції, які виникають із-за страху бути покараним за те, 

що отримав або можеш в принципі отримати погану оцінку (боюся, що будуть 

сварити, бити, заставляти переписувати, заборонять дивитися телевізор тощо). 

 Негативні емоції, які виникають через невідповідність вимог 

значущих інших дорослих і своїх особистісних («Я – відмінниця – і отримала 

двійку! Соромно». «Страшно! Подруги скажуть – ти двійошниця»). 

Умовно виділяється ще одна група: 

 Негативні емоції, що викликані передчуттям фізичного 

дискомфорту, який буває через отримання поганої оцінки або пов’язані із 

ситуацією розмови з цього приводу («не переношу коли мама сварить», «коли 

отримаю двійку – голова болить» тощо). 

Отже, шкільна тривожність у першокласників являється результатом 

фрустрації потреби у надійності, захищеності зі сторони близького оточення 

(батьків, вчителів) – ведучої потреби цього віку.  
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ТИФЛОПЕДАГОГА 

Паламар О.М., 

кандидат психологічних наук, доцент 

ПНУ імені М.П.Драгоманова 

 

Реалізація гуманістичної парадигми освіти дітей з порушеннями зору стає 

можливою за умови високого професійного розвитку фахівця-тифлопедагога, 

важливою ознакою професіоналізму якого є психологічна компетентність. 

Формування психологічної компетентності тифлопедагога має відбуватися у 

відповідності з принципами, які розглядаються нижче.  

1. Принцип зовнішньо-внутрішньої детермінації формування 

психологічної компетентності. Зовнішній вплив опосередковується через 

активність, специфічність та вибірковість як внутрішні властивості суб’єкта 

(К.А.Альбуханова, А.А.Деркач, С.Л.Рубінштейн). Таким чином системотвірним 

фактором, рушійною силою розвитку компетентності виступає сама 

особистість, а провідними психологічними механізмами розвитку – 

саморегуляція та самоорганізація. Процес вдосконалення особистості має 

подвійну детермінацію – внутрішню, що має вирішальне значення, та 

зовнішню. Зовнішній формувальний вплив на розвиток психологічної 

компетентності стає конструктивним лише завдяки тому, що він спрямований 

до особистості як суб’єкта. Продуктивність дій у складних ситуаціях 

самостійної професійної діяльності тифлопедагога забезпечується оптимумом 

зовнішньо-внутрішньої детермінації.  

2. Принцип єдності психологічної компетентності і діяльності 

(В.І.Байденко, І.О. Зимня, О.І.Субетто, В.Д. Шадріков). Згідно цього принципу 

психологічна компетентність виникає, реалізовується і розвивається в 

діяльності людини: в процесі міжособистісного спілкування, навчання, в 

практичній професійній діяльності, в наслідок рефлексії і самоусвідомлення. У 

свою чергу психологічна компетентність впливає на діяльність тифлопедагога, 

проявляючись у виборі методів і засобів організації педагогічної взаємодії, 

специфіці професійного спілкування. Якщо педагогічна діяльність висуває 

вимоги, які перевищують наявний рівень психологічної компетентності, 

актуалізуються особистісні механізми її розвитку. Тобто, психологічна 

компетентність розвивається відповідно до вимог, які висуває педагогічна 

діяльність до суб’єкта діяльності. Компетентність, зокрема і психологічна, 

опредмечується в результатах діяльності особистості. Оцінювати рівень 

психологічної компетентності можна лише за результатами діяльності, оскільки 

в результатах зафіксована компетентність суб’єкта. Аналіз власної практичної 

діяльності с точки зору її продуктивності та ефективності надає тифлопедагогу 

підстави для визначення шляхів її оптимізації. 
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3. Принцип цілісності (емерджентності). Психологічна компетентність 

є цілісним системним утворенням особистості тифлопедагога, яке формується в 

період фахової підготовки, вдосконалюється і розвивається в процесі 

практичної професійної діяльності. Цілісність системи психологічної 

компетентності тифлопедагога забезпечується гармонійним розвитком її 

взаємопов’язаних структурних компонентів та видів, свідомою спрямованістю 

на оптимізацію професійно-педагогічної діяльності. 

4. Принцип єдності потенційного й актуального в реалізації 

психологічної компетентності. Одного разу сформована психологічна 

компетентність не зникає, а переходить з актуального у потенційний стан, стає 

інтелектуально-практично-духовним надбанням внутрішнього світу 

особистості (І.О. Зимня, М.Д.Ільязова, О.І.Субетто). Актуальними є 

компетентності (компетенції), які реалізовуються суб’єктом в конкретній 

ситуації професійної діяльності. Потенційні компетентності існують як такі, що 

були раніше сформованими і реалізованими в діяльності, та стали внутрішніми 

якостями (знаннями, уміннями, способами дій, ставленнями та ін.).  

5. Принцип суб’єктності. Провідну роль в процесах пізнання та 

навчання відіграє власна активність і діяльність людини. Будь-який 

педагогічний вплив діє не прямо, а опосередковано через внутрішні умови, 

зокрема власну активність особистості. Особистість є цілісною системою 

внутрішніх характеристик, які обумовлюють те специфічне коло зовнішніх 

факторів, що мають на неї вплив (А.О.Деркач, І.О. Зимня, С.Л.Рубінштейн). 

Суб’єктність у формуванні і розвитку психологічної компетентності 

тифлопедагога проявляється як здатність до постановки чи вибору мети, 

реалізація якої забезпечує досягнення оптимального результату. Показниками 

суб’єктності в професійній діяльності (за М.Ісаковим) є готовність до 

здійснення активності, спрямованої на планування дій, та їх реалізацію, 

поточна корекція планів; відчуття здатності визначати спрямованість діяльності 

з опорою на власну систему цінностей, а не на зовнішні впливи; рефлексивна 

позиція по відношенню до власного життя в цілому; самоконтроль і 

саморегуляція.  

6. Принцип цінності особистості (В.Рибалка). Цінність особистості є 

метою суспільства і самої особистості. Особистість є водночас як об’єктом, так 

і суб’єктом змінювання своєї цінності. При цьому процеси 

піднесення/приниження цінності особистості взаємопов’язані між собою: 

реально існують складні комбінації протилежних тенденцій, які визначають 

рівень благополуччя особистості і суспільства в цілому. Засадничою основою 

діяльності та психологічної компетентності тифлопедагога є визнання цінності 

особистості кожного з учасників професійної взаємодії (дитини з порушеннями 

зору, педагога, батьків).  
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7. Принцип зв’язку психологічної компетентності і внутрішнього 

світу особистості. Психологічна компетентність аксіологічна, вона відображає 

ментальний досвід особистості і рівень загальної культури (В.Д. Шадріков). 

Прийняття психологічної компетентності як цінності обумовлює мобілізацію 

внутрішніх ресурсів особистості тифлопедагога в процесі її формування. 
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ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 

Бучма В.В. 

ст. наук. співробітник лабораторії 

психології навчання ім. І.О.Синиці, 

Інститут психології імені Г.С.Костюка 

 

Гуманістична основа навчально-виховної роботи у школі є цінним 

науковим спадком, що залишив пособі видатний український психолог І.О. 

Синиця. В контексті продовження ідей І.О. Синиці, щодо гуманістичної 

спрямованості освіти, сучасні науковці вважають гуманізм в навчально-

виховному процесі невіддільним від урахування індивідуальних особливостей 

кожного учня, його прагнень та інтересів, рівня і якостей його здібностей, типу 

його темпераменту і рис характеру. Відомо, що гуманістична педагогіка 

ґрунтується на принципах, які спираються на суб’єкт-суб’єктні 

взаємовідносини вчителя і учня. Це принципи діалогічності, проблемності, 

персоналізації, індивідуалізації педагогічної взаємодії, співробітництва та 

стимулювання суб’єктності учня, принципи постійного оновлення, національно 

орієнтованої освіти [1, 3]. Основою принципу національно орієнтованої освіти є 

те, що навчально-виховний процес повинен забезпечувати розвиток особистості 

учня згідно культури своєї нації, свого народу, засвоєння, збереження та 

розвиток культури для нових поколінь. Це положення висвітлюють у своїх 

дослідженнях І.С. Кон, Л.Е. Орбан-Лембрик, М.І. Пірен, вказуючи на те, що 

учня потрібно розглядати не тільки як продукт навчання і виховання з боку 

дорослих, але й як автономну, соціокультурну, етнопсихологічну реальність, 

своєрідну субкультуру, котра наділена власною мовою, традиціями, 

фольклором, функціями, структурою [4, с.3]. Слід зазначити, що гуманізація 

освіти відбувається, насамперед, через гуманізацію педагогічного спілкування 

між учасниками педагогічної взаємодії. Ефективність навчально-виховного 

процесу, побудованого на принципі гуманізації освіти, в певній мірі залежить 

від особистості вчителя. Зокрема, І.О. Синиця зазначав, що особистість учнів 

виховується особистістю його наставників. Гуманістична спрямованість 

навчально-виховного процесу визначається й тим, наскільки цей процес 

створює передумови для самореалізації особистості, розкриття закладених у ній 

потенційних можливостей.  

Найбільш актуальними питаннями і наразі залишаються питання 

психології навчання та педагогічної майстерності вчителя, на яких наголошував 

І.О. Синиця. На його думку, мова і культура мовлення та педагогічна 

майстерність є необхідними професійно значущими компонентами особистості 

вчителя. «Педагогічна майстерність – це не тільки висока і всебічна загальна й 

методична освіченість учителя, а й уміння добитися, щоб кожне його слово 
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дійшло до учнів, було повністю ними сприйняте, пережите і засвоєне» (К.Д. 

Ушинський). Складовими компонентами педагогічної майстерності І.О. Синиця 

вважав, по-перше, світогляд вчителя, його вміння виховувати в учнів почуття 

громадянина. По-друге, досконале знання вчителем предмета навчання, 

виховання в учнів норм, правил, навичок, звичок, якими він володіє сам. По-

третє, володіння методикою навчання і виховання. Четвертою складовою є 

педагогічний такт вчителя [5]. Дослідження комунікативних властивостей 

вчителя В.А. Кан-Каліка вказують на те, що спілкування є найважливішою 

стороною педагогічної    праці, оскільки саме через нього здійснюється 

навчання і виховання школярів, і, основне, - вплив особистості вчителя на 

особистість учня [2]. Також у сфері спілкування відбувається розвиток 

національної самосвідомості, що пов’язане з становленням моральної, духовної, 

національної ідентичності учня та формуванням його громадянської позиції. 

Громадянська позиція відіграє важливу роль не тільки в розвитку держави та її 

національної безпеки, а і безпеки особистості в освітньому просторі. 

Формування громадянської позиції учня у сучасному суспільстві має свій 

особливий зміст, але залежить від педагогічної майстерності вчителя, зокрема, 

першої її складової, яку виділяв І.О. Синиця. В сьогоднішніх умовах розвитку 

українського суспільства підлітки і юнаки не завжди спроможні зрозуміти свою 

приналежність до даного суспільства, до майбутньої професії, усвідомити свою 

національну і громадянську ідентичність. Сучасна криза ідентичності 

проявляється в різних формах. А саме: депресія і апатія, безглузда жорстокість, 

різни форми залежності, намагання втекти від реального світу, в алкоголізмі, 

вживанні наркотиків тощо. Становлення моральної, духовної, національної і 

громадянської ідентичності особистості відбувається в сфері спілкування, яке є 

головним чинником соціалізації в підлітковому віці. І.О. Синиця вважав, що 

тактика взаємин з учнями повинна змінюватися згідно з їх віковим періодом. 

Вміння встановити контакт з учнями і є показником наявності у вчителя 

педагогічного такту, головної складової його педагогічної майстерності. Саме в 

підлітковому віці  стає актуальним процес становлення своєї особистості, 

ідентичності. В цьому віці відбувається формування ціннісних орієнтацій, 

спостерігається зацікавленість світоглядними, релігійними, естетичними 

питаннями, проблемами моралі. Розвиток самосвідомості є одним з 

новоутворень підліткового віку. Процес соціалізації підлітків, як один з 

головних етапів становлення його самосвідомості, відбувається в активній 

взаємодії з іншими людьми (батьками, вчителями, однолітками тощо) , яка, 

іноді, проявляється у формі протесту та негативізму. З огляду на це, 

педагогічний такт має велике значення для становлення громадянської позиції 

особистості підлітка. Відсутність педагогічного такту може стати причиною 

порушення  стосунків підлітків з вчителями. Ворожість (необгрунтовона  

критика на адресу підлітків, повчальні інтонації у голосі)  та агресивність 
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(грубощі, погрози) вчителя спричинюють появу  в них негативного відношення 

до школи, показником якого є шкільна тривожність, що перешкоджає 

позитивному розвитку їх соціальних контактів. Соціальні контакти підлітка 

(зокрема з однолітками), пов’язані з потребою в  самореалізації, 

супроводжуються негативними емоційними переживаннями, які певним чином 

впливають на формування в них образу “Я”. Значний вплив на процес 

спілкування в ході навчання має стиль викладання вчителя. Зауважимо, що 

авторитарний стиль викладання викликає в одних учнях ворожість і 

агресивність, а в інших – пасивність та байдужість до навчання, що стає на 

заваді формуванню їх світогляду, а, в подальшому, становленню громадянської 

позиції. Такж І.О.Синиця підкреслював, що основною умовою формування та 

розвитку особистості учня є здатність і прагнення до саморозвитку самого 

вчителя.  

Педагогічна майстерність, а, саме, її складові: світогляд вчителя та 

педагогічний такт відіграють важливу роль у вихованні учня як громадянина 

держави, яка знаходиться в умовах військової небезпеки.  
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ТРИЛІНГВІСТИЧНА СИТУАЦІЯ НЕВРОТИЗАЦІЇ СТУДЕНТА-

ІНОЗЕМЦЯ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ 

ПСИХОЛОГІЇ 

Костюк О.В. 

науковий кореспондент, лабораторія психології навчання,  

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України  

 

 

Як окрема соціально-демографічна група – студенти-іноземці – була 

предметом наукового аналізу в низці культурологічних та соціологічних 

досліджень  в контексті етнонаціональних, міграційних та демографічних 

перетворень, соціокультурних чинників соціалізації особистості (О.І.Гуренко, 

Ф.П.Власенко, М.І.Витковська, Т.О.Глебова, Ю.М.Дорожкін, С.В.Лещенко, 

С.Ю.Родонова, М.Л.Файсал, Р.З. Хайруллін Д.М.Ядранський); педагогічних та 

філологічних досліджень в контексті визначення чинників адаптації до умов 

навчання у ВНЗ (Н.Б.Булгакова, Н.В.Василенко, Т.І.Дементьєва, Я.М.Кміт, 

В.С.Коломієць, Н.М.Лавриченко, В.В.Ніколаєнко, О.В.Палка, Н.В.Поморцева, 

Л.І.Рибаченко, В.І.Тарасенко, О.О.Тетьяченко, Н.І.Ушакова). Психологічна 

проблематика, в цілому, зосереджувалася на психологічному супроводі 

педагогічного процесу в багатопрофільних ВНЗ (І.О.Сладких, М.О.Іванова, 

Л.І.Іванкіна), і лише в незначній кількості досліджень – на навчальному процесі 

в медичних навчальних закладах (Г.М.Шаповал). Медико-психологічна  (власне 

– генетико-психологічна) проблематика попри свою безумовну значущість, не 

виступала в якості предмета конкретних монографічних чи дисертаційних 

досліджень.   

Аналіз провідних досліджень (О.П.Венгер,  В.Г.Гамов, О.Д.Гречишкіна, 

Н.М.Дятленко, Г.П.Левківська, С.Д.Максименко, Є.О.Резнікова,  

О.Г.Солодухова, Ф.Г. Хайруллін, А.В.Фурман, Н.Коцур, Л.В.Клочек, 

Л.В.Косарєва, Н.В.Любченко, О.В.Прудська, І.М.Шаповал) з проблеми 

адаптації до навчання у ВНЗ дозволяє  констатувати  вплив різних 

психологічних чинників на психофізіологічному, індивідуально-

психологічному та соціально-психологічному рівнях. На підставі комплексного 

аналізу взаємодії факторів та проявів адаптації виявлено відмінності в характері 

адаптації, її стадіях та формах (Т.В.Алексєєва, Ю.Л.Трофімов, С.І.Яковенко). 

В низці досліджень (І.Д.Бех, О.А.Гульбс, В.В.Клименко, Н.Ю.Малій, 

О.А.Мамічева) визначається, що зміст навчального процесу та організаційна 

структура ВНЗ передбачає створення умов з достатньо жорсткими стандартами 

поведінки і певним нівелюванням індивідуально-особистісних особливостей 

студентів, що супроводжується певною тимчасовою невротизацією 

особистості. Щодо студентів-іноземців, зокрема медичного профілю, відповідні 

процеси ускладнюються ще й спілкуванням на рівні взаємодії культур, завдяки 
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чому напружуються всі соціальні, релігійні, культурні і лінгвістичні аспекти 

взаємодії. Студенти-іноземці постають перед складним питанням трилінгвізму 

– використанням в комунікації двох іноземних мов (англійська, 

українська/російська), в той час як інтелектуальні процеси супроводжуються та 

опосередковуються рідною мовою (арабська, сирійська тощо). Не вирішеним 

питанням лишається також оволодіння професійною медичною мовою за цих 

обставин. Ґрунтуючись  на роботах М.І. Жинкіна ми припускаємо, що навчання 

професійної мови буде відбуватися з орієнтацією на конструкти рідної мови, 

тому що індивід буде мислити на  рідній мові, поки не засвоїть змістовно ІМ.  

Більшість  науковців наголошують, що створення системи другої іноземної 

мови  (ІМ2) в свідомості індивіда має свої складнощі (А.О.Анісімова, 

Н.В.Баришніков, Р.Ю. Барсук, І.В. Дубко, А.В. Щепілов, Л.А. Сажко,  

Ф.С.Усманова, Б. Хуфайзен та ін..),  трилінгвізм, в такому сенсі, виступає 

умовою формування рецептивних мовних компетентностей другої іноземної 

мови (українська). Під рецептивними  мовними компетентностями доречно 

визначати розуміння та осмислення мовної інформації у 

прочитаних/прослуханих текстах, що веде до взаєморозуміння між адресантом 

та адресатом у спілкуванні – суб’єктам навчального процесу в ВНЗ МОЗ 

України. Зазначене потребує проведення окремого змістовного психологічного 

дослідження, соціальна значущість якого зумовлена також тим, що до 30 % 

іноземних студентів після закінчення  ВНЗ залишаються в Україні, отримавши 

офіційний дозвіл на роботу та проживання, біля 10 %  лишаються нелегально. 

Таким чином, рівень фахової підготовки студентів-іноземців може мати певний 

вплив на окремі галузі економіки, а у зв’язку з тим, що робота медиків 

відноситься до соціономічного типу професій та пов’язана з безпосередньою 

взаємодією лікаря та хворого, цей вплив може мати й глибиннопсихологічні 

наслідки.  

У зв'язку з цим доречно визначити конкретні орієнтири трилінгвістичної 

адаптації в контексті розвитку рецептивних мовних компетенцій у студентів-

іноземців англомовної форми навчання. Актуальним також лишається питання 

визначення взаємообумовленості генетико-психологічних особливостей 

невротизації (психосоматизації) особистості студентів з успішністю засвоєння 

професійної мови та навчання в умовах трилінгвізму. Незрозумілими 

лишаються питання детермінації  невротизації особистості студентів-іноземців 

та підбору методів психологічного впливу на них в навчальному процесі та 

психокорекційній практиці.   
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БРОНХІАЛЬНА АСТМА ЯК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ,  

МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОСОМАТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ 

Кльосова К.Г. 

студентка магістратури фармацевтичного факультету Національного 

медичного університету імені О.О.Богомольця, м. Київ 

 

Бронхіальна астма (БА) у дітей продовжує бути надзвичайно актуальною 

проблемою сучасної педіатрії та психосоматичної медицини. Незважаючи на 

досягнення в діагностиці, вивчення патогенезу, розробку нових лікарських 

засобів, статистика різних країн світу свідчить не тільки про зростання 

захворюваності, а й про почастішання відсотку смертей. За даними офіційної 

медичної статистики відзначено, що за останні 20 років поширеність 

бронхіальної астми зросла, особливо серед дітей. Проведені епідеміологічні 

дослідження в Україні та СНД показали, що поширеність симптомів 

бронхіальної астми у дітей молодшої та старшої вікових груп порівнянна із 

середньосвітовими і європейськими даними. Увага громадськості сфокусовано 

на БА, тому що швидко зростаючі показники поширеності захворювання, 

стосуються кожної четвертої дитини міського населення. 

За данними Н. Геппе на сьогоднішній день, поширеність бронхіальної 

астми у дітей варіює від 5 до 10% і майже в 2 рази перевищує рівень даних по 

дорослому населенню. Ю.С. Заковряшін визначає, що синдром бронхіальної 

обструкції має гетерогенну природу і реєструється з високою частотою у дітей і 

підлітків». Як показали епідеміологічні дослідження, найбільш критичним є 

препубертатний і пубертатний періоди, так як близько 80% смертей при 

бронхіальній астмі припадає на віковий інтервал 11-16 років. 

Мета дослідження: проаналізувати стан медико-психологічного 

дослідження проблеми БА як психосоматичного захворювання у дітей (за 

матеріалами монографічних та дисертаційних досліджень).  

В останні роки значно зросла роль психоемоційних та психосоціальних 

факторів в етіології і патогенезі даного захворювання (С.І.Овчаренко). У зв'язку 

з цим багато дослідників відносять цей недуг до психосоматичних 

захворювань, що підтверджується даними про виникнення і провокування 

нападів БА при емоційному навантаженні і психологічному стресі (Д.О.Іванов, 

О.Б.Суворкіна). Емоційні чинники мають прямий і опосередкований вплив 

через кортико-вісцеральні рефлекси на рівень бронхіальної реактивності 

(І.П.Замотаєв; С.А. Глузман, А.Д. Зисельсон). 

За даними Д.Н. Ісаєва в середньому у 45% хворих дітей відзначається 

виражений взаємозв'язок між несприятливими психогенними факторами і 

нападами бронхоспазму. Емоційні порушення хворих БА пов'язані з 

психогенної реакцією на хворобу і на її соціальні наслідки, з хронічною 

гіпоксією і небажаними ефектами медикаментозної терапії. У ряді робіт 
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показано, що емоційні розлади яскравіше проявляються у пацієнтів з важким і 

середньотяжким перебігом захворювання. Разом з тим, перебіг і прогноз 

захворювання значно гірше у тих хворих, які і до початку хвороби мали 

виражені акцентуйовані риси (М.О.Бебчук, В.Є.Житловский). До основних 

проявів соматопсихічних акцентуацій відноситься вроджена схильність до 

різного роду соматоморфних реакцій, притаманна особистості протягом 

більшої частини життя. 

Встановлено, що виникненню соматоформних розладів дихання 

передують запальні захворювання дихальної системи, переважно верхніх 

дихальних шляхів, які викликають, з одного боку, дезорганізацію функцій, а з 

іншого, в силу специфічно неприємних відчуттів, що надходять з запаленого 

органу, - фіксацію уваги на ньому та акті дихання. Необхідно проводити 

диференційну діагностику з дихальною недостатністю, обумовленою на 

бронхіальну астму. Виключними ознаками порушення дихання при неврозах є: 

1) зв'язок з психотравмуючими факторами, замкненим простором; 

2) відсутність ціанозу, хрипів в легенях, експіраторної і інспіраторної 

задишки; 

3) характерна дихальна аритмія з періодичними глибокими вдихами і 

наступними короткочасними затримками дихання при синдромі порушення 

ритму дихання; 

4) розбіжність між високими показниками пневмотахіметрії і різко 

позитивною пробою Штанге; 

5) відсутність ознак серцево-легеневої недостатності навіть при 

багаторічному перебігу хвороби. 

Одне з найбільш повних описових досліджень психологічних 

характеристик хворих на бронхіальну астму було виконано С. Ю. Купріяновим 

(1983). Він виділяє шість варіантів нервнопсихічного механізму розвитку 

даного захворювання. Наявність таких змін в психологічному статусі хворих 

сприяє, на його думку, фіксації нападів ядухи, затяжного перебігу 

захворювання, визначає резистентність до лікування традиційними засобами. 

Описані шість варіантів включають: істероподібний, неврастеноподібний, 

шунтовий, іпохондричний, анозогностичний, псевдоанозогностичний. 

Якщо перші три варіанти, на думку автора, при конфронтації з 

конфліктною ситуацією сприяють наростанню психоемоційного напруження, 

безпосередньо завершується розвитком нападу ядухи, то останні три знаходять 

свій прояв у життєвої позиції хворого, яка ускладнює лікування. 

Теоретичний аналіз та узагальнення емпіричних досліджень 

(А.Ф.Неретина, О.М.Красноруцька) з проблем психосоматичних та 

соматопсихічних основ БА визначає наступні положення: 

1. У дітей, хворих на бронхіальну астму, структура емоційно-

особистісних особливостей представлена стійким внутрішнім конфліктом, за 
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рахунок акцентуйованості протилежних особистісних рис. Для підлітка 

структура особистості полягає в акцентуйованості істеройдних і (або) 

епілептоїдних рис, в прояві аутодеструктивних тенденцій, що підтверджуються 

схильністю до алкоголізації. 

2. Загальною ознакою для хворих дітей і підлітків в структурі емоційно-

особистісного фону є домінування показників за шкалами: агресивності і 

тривожності. 

3. У підлітків, які страждають БА, домінуючими механізмами 

психологічного захисту є: заперечення неприйнятних подій або власних 

якостей, а також гіперкомпенсація своїх недоліків в сфері низької самооцінки. 

4. У дітей з БА визначаються значні відхилення в мнестичній сфері у 

вигляді зниження обсягу короткочасної образної (35%) і вербальної пам'яті 

(62%) у порівнянні зі здоровими дітьми. 

5. Для більшості хворих (75%) характерно повне лівопівкульне 

домінування, що свідчить про неефективність їх психофізіологічної адаптації в 

стресових ситуаціях. 

Практичні рекомендації (за О.М.Красноруцькою).  

1. Для оптимізації лікування і вторинної профілактики бронхіальної 

астми необхідно вивчати структуру особистості дітей і підлітків. 

2. При виявленні субклінічних і клінічних невротичних розладів доцільна 

консультація психотерапевта. 

3. Неефективність психофізіологічної адаптації в стресових ситуаціях, 

відхилення в мнестичної сфері потребує відповідної корекції. 

Перспективами дослідження є визначення психологічних механізмів 

фармацевтичного комплаенсу та розробка рекомендацій для батьків та вчителів 

навчальних закладів щодо медико-психологічної підтримки дітей, які хворіють 

на БА.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З 

ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ У ДОШКІЛЬНИКІВ 

Пушкарська Л.П. 

 

На сьогоднішній день дітей з порушеннями слуху збільшується, саме 

тому для українського суспільства помітно зростає значення центрів 

реабілітації для дітей з порушеннями слуху. Слід відмітити, що психологічний 

реабілітаційний період для дітей з «обмеженими можливостями», чи 

«інвалідів», чи «з певними вадами» вкрай важливий, оскільки 

найпоширенішими проблемами, які постають перед дорослими людьми та 

дітьми зазначеної категорії, є саме такі: низька самооцінка та дискримінація в 

суспільстві. 

Можемо констатувати, що розвиток дітей з порушенням слуху зазнає 

певних труднощів. Зокрема у психічному розвитку дітей з порушеним слухом 

деякими дослідниками виділяються закономірності, характерні для даного виду 

порушення психічного розвитку. Вчений–психолог Соловйов І.М. виділяє дві 

такі закономірності: по-перше, необхідною умовою успішного психічного 

розвитку як здорової дитини, так і дитини з особливими потребами є значне 

зростання кількості, різноманітності і складності зовнішніх впливів. Першою 

закономірністю розвитку дитини з вадами слуху є те, що через ураження слуху 

обсяг зовнішніх впливів на глуху дитину дуже звужений, її взаємодія з 

середовищем збіднена, спілкування з оточуючими людьми є з різною часткою 

утрудненим, відповідно до ступеню ураження слуху. Внаслідок цього психічна 

діяльність такої дитини спрощується, реакції на зовнішні впливи стають менш 

складними і різноманітними. Водночас другою закономірністю розвитку у 

дітей з порушеннями слуху в порівнянні з нормально чуючими дітьми є 

наявність неоднакових (компенсаторних) темпів психічного розвитку: 

уповільнення психічного розвитку після народження і прискорення у наступні 

періоди. Зміни в темпах психічного розвитку внутрішньо пов’язані з 

відмінностями у структурі психіки [1]. Зазначені закономірності підтверджують 

важливість знаходження особливих прийомів та методів для ефективної 

психологічної реабілітації дітей з порушеннями слуху. 

Слід зазначити, що найважливішим фактором, який впливає на 

психологічну реабілітацію дітей з порушенням слуху являється особистість 

вихователя або педагогічного працівника. Це можна пояснити тим, що на 

першому місці серед якостей вихователя повинна бути любовь до дітей в 

процесі їхнього розвитку, формування їхнього характеру. Ця любовь повинна 

бути складовою частиною істинного гуманізму. Але любов до дітей має бути 

розумна, не сліпа, педагогічно доведена у формулі А.С.Макаренка: одночасна 

вимогливість і повага до дитини [2. с .124]. 



[«НАУКОВА СПАДЩИНА І.О.СИНИЦІ В КОНТЕКСТІ 
СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»                                                                           

З нагоди 70-ї річниці від заснування                            
Інституту  психології імені Г.С. Костюка НАПН України  

 
Матеріали круглого столу 

                              
Жовтень 2015 року 

 

 

Матеріали Круглого столу видаються у спеціальному номері міжнародного наукового періодичного журналу 

"FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS"- ISSN 2313-7525 |  
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України  

 

Для повноцінного життя дітей з вадами слуху молодшого і дошкільного 

віку, необхідною умовою є те, щоб батьки, які мають дітей з порушенням 

слуху, не розводили руки, не втрачали надії, не дивлячись на те, що психолого–

педагогічна реабілітація саме таких дітей не дає швидких результатів. 

Сурдопедагог, логопед, практичний психолог завжди повинні пам’ятати про те, 

як знайти індивідуально-психологічний і також, індивідуально–педагогічний 

підхід до дитини і як заспокоїти батьків з приводу того, що усунення будь–

якого дефекту в дитини вимагає ставлення до нього, як до постійного, 

спеціального діагностичного або психологічного завдання. Цей процес 

реабілітації вимагає знань, великого терпіння, витримки і любові до дітей. А 

також, багато що в ньому залежить і від батьків. З одного боку, батьки повинні 

виконувати методи і вимоги, які дає їм сурдопедагог, практичний психолог З 

другого боку, сурдопедагог, практичний психолог мають допомагати їм. Тому у 

психологічній і педагогічній діяльності компонент реабілітації забезпечує 

оптимізацію процесів формування у дітей з порушенням слуху знань, умінь, 

навичок і оптимізацію засвоєння і формування словесного мовлення, інтелекту, 

а отже, без сумніву, сприяє подальшій інтеграції дітей з порушенням слуху у 

суспільство. 
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ІНТЕРПРЕТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ 

 

Царенко Л. Г., старший науковий співробітник  

Інституту психології НАПН України ім. Г. С. Костюка 

 

Сьогодні Україна переживає особливий час. Початок становлення 

інформаційного суспільства, психологічної незалежності, що відбувається в 

умовах гібридної війни, є критичним етапом розвитку спільноти, періодом 

відмирання поверхневих способів інтерпретації дійсності і стосунків. 

Інтерпретування – це сприйняття дійсності під певним кутом зору; 

складова всіх актів мислення, пізнання, поведінки, структурування, 

конституювання, оцінювання; спосіб конструювання дійсності.  

В Україні війну традиційним способам інтерпретування оголосило саме 

життя: ситуація непевна, повідомлення загрозливі, традиційні погляди на 

реальність руйнуються, рішення потрібно приймати швидко. Маючи доступ до 

необмеженої кількості інформації, людина часто виявляється безпорадною як у 

тлумаченні знань, отриманих з інтернет-простору або засобів масової 

інформації, так і в інтерпретуванні свого стану чи вчинків інших людей. Тож не 

дивно, що сьогодні, гублячись у розмаїтті вражень, люди прагнуть ясності, 

простоти, орієнтирів для орієнтування у складному переплетенні реальності і 

вигадок.  

Ефективність професійної діяльності й міжособистісного спілкування 

фахівця, котрий працює з іншими людьми (передусім ми маємо на увазі 

психолога), багато в чому визначається його психологічною культурою: 

вмінням вільно орієнтуватися в інформаційних потоках, здатністю отримувати, 

інтерпретувати, презентувати та ефективно використовувати отримані знання. 

(Психологічна культура – вміння особистості виділяти й інтерпретувати 

психологічну реальність, отримувати знання про неї і здійснювати на основі 

цих знань відповідні дії.)  

Щоб зорієнтуватися й ефективно діяти в нових, а часто й екстремальних 

ситуаціях, людині не достатньо тлумачити особистий досвід у межах однієї 

системи координат, вона повинна розширити свій репертуар інтерпретування, 

доповнити його новими інтерпретаційними схемами: притаманними тим чи 

іншим типам знань, зокрема знаннями з психології, соціології, історії, 

філософії, воєнного мистецтва; культурними (створеними протягом різних 

історичних епох і запозиченими з інших культур). Людина має навчитися 

зіставляти й порівнювати різні способи інтерпретування і вибирати доцільні 

для конкретної ситуації, змінюючи недоречні чи деструктивні. 
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Надаючи допомогу психолог має вміти оперувати різними 

інтерпретаційними схемами. Так, Н. В. Чепелєва [4] виділяє три типи 

інтерпретаційних схем: когнітивні, що вбирають концептуальні схеми, знання 

та уявлення суб’єкта; культурні, в основі яких зразки, характерні для певної 

культури; смислові, що охоплюють насамперед особистісні смисли, тобто 

вмотивоване ставлення до значення. 

Близькою до вищезазначеної типології є визначення Майкла Вайта, 

засновника наративного підходу у психотерапії, котрий згідно з ідеями 

теоретиків літератури (Р. Барта, А. Греймаса) та Д. Брунера вніс у практичну 

психологію методи роботи на «ландшафті дій» і «ландшафті ідентичності». 

«Ландшафт дій» [3, с. 92] – це матеріал історії, що складається з послідовності 

подій, які лежать в основі сюжету і фабули (культурні схеми). Ландшафт 

ідентичності складається з того, що захоплені дією люди знають, думають, 

відчувають або не знають, не думають, не відчувають (смислові схеми).  

В. П. Зінченко [2, с. 277], аналізуючи роботи зарубіжних та російських 

психологів, доповнює дворівневу модель свідомості (буттєвий, рефлексивний 

рівні) духовним рівнем, що представляє особистість у різних її модифікаціях та 

іпостасях. Якщо уявити функціонування структури свідомості загалом, то 

рефлексивний шар займає в ньому проміжне місце між буттєвим і духовним 

шарами. Рефлексивний шар поряд зі своїми власними функціями (осмислення 

значень або суб’єктивація об’єктивного та означення смислів або об’єктивація 

суб’єктивного) виконує стосовно інших шарів контрольні функції. 

Рефлексивний шар не дозволяє буттєвому надто заземлятися, занурюватися в 

побут, а духовному – відриватися від реальності і розчинятися в міфах. 

Інтерпретування дійсності, що відповідає ландшафту дій чи буттєвому 

шару свідомості є образним, а рефлексивному шару – логічним. Духовний 

(особистісний) шар свідомості характеризує цілісне мислення на основі синтезу 

образних і логічних інтерпретаційних схем.  

Образна схема [1, c. 91–93] – це базова структурна одиниця, що 

спирається на сенсомоторний досвід індивіда у взаємодії з фізичним світом, має 

гештальтну організацію й використовується для концептуалізації більш 

складних когнітивних структур. Образні схеми – універсальні доконцептуальні 

структури (емоційна передумова знання), що репрезентують архетипи та базові 

концепти, які об’єднують знання спільні для всього людства. 

Логічні інтерпретаційні схеми (концептуальні) лежать в основі наукового 

пізнання і найповніше реалізуються в роздумах. Логічне інтерпретування 

спрямоване на перевірку істинності тверджень, доведень, як сумнівних, так і 

таких, що вважаються переконливими, істинність яких загальновідома, 

перевірена раніше й не викликає сумнівів. 
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САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ  ЯК ЧИННИК ПОДОЛАННЯ НЕВРОЗІВ 

 

Кесьян Т.В., 

молодший науковий співробітник, 

Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

 

Представниками гуманістичної психології запропонована нова 

оригінальна модель людського розвитку – розвитку за внутрішніми законами 

реалізації (актуалізації) власного духовного потенціалу. З точки зору 

психологів-гуманістів, людина розглядається як саморегулююча система, яка 

характеризується безперервною самоактуалізацією, створюючи особливий 

внутрішній простір для реалізації власного потенціалу. В цьому просторі 

досягається поєднання безпосереднього і високі соціальності, ефективності і 

рефлексивності, відповідальності і креативності, і, внаслідок, виникає нова 

якість психічного – духовність. 

Самоактуалізація (за А. Маслоу), характеризується як досконале 

самополіпшення на основі самопізнання. Самоактуалізація – це найбільш повна 

і вільна реалізація особистістю своїх можливостей. Самоактуалізація являє 

собою притаманну людині тенденцію до розгортання свого необмеженого 

творчого потенціалу в різних галузях життєдіяльності, тенденцію 

максимілізувати таланти і обдарування. Самоактуалізуватися – це значить 

досягти вершини власного потенціалу.  

Самоактуалізація, за А. Маслоу, виявляється у прийнятті себе, інших 

людей, природи, в ефективному сприйнятті реальності і встановленні 

комфортних взаємовідносин з реальністю, у служінні людям, деякої 

автономності, незалежності від деморалізуючих впливів світської культури, 

розвиненості волі й конструктивної активності. 

Невроз (nevro – нерв, osis – захворювання) – функціональне оборотне 

захворювання в основі якого лежить порушення, зрив вищої нервової 

діяльності, викликане перенапруженням основних кіркових процесів 

(гальмування або збудження) або перенапруженням їх рухомості в результаті 

впливу психічної травми або тривалої перевтоми. 

Дитячі неврози – нервово-психічні розлади «межового характеру» (на 

межі норми і патології), що виявляються у порушенні світосприйняття і 

поведінки дитини за відсутності органічних змін нервової системи. 

Негативну дію на психічне здоров’я чинять стресогенні подразники, які 

постійно діють на дитячу психіку, що і являється основною причиною досить 

високого проценту невротичних проявів у поведінці дітей. Такими 

стресогенними подразниками є: соціально – психологічні, психотравмуючі і 

соціально – культурні ситуації деформованих взаємин в системі «близький 

дорослий – дитина», та, звичайно, загальне учбове навантаження, яке не 
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відповідає можливостям дитини, викликаючи у неї нервову перевтому, яка 

пов’язана з перевтомою мозкових функцій. 

Характеризуючи невротичних особистостей, як правило, порівняно з 

людьми які самоактуалізуються, А. Маслоу намагається підкреслити їхній 

егоцентризм, несформованість духовних цінностей, прагнення до задоволення 

лише дефіцитарних потреб. Саме це, на думку вченого, робить неможливим 

процес самоактуалізації – «особистості, котрі самоактуалізуються, позбавлені 

неврозів». 

Отже, А. Маслоу протиставляє невротичний стан стану 

самоактуалізації. Здатна до самоактуалізації особистість спроможна 

продуктивно вирішувати внутрішні проблеми і зводити нанівець невротичні 

конфлікти. 

Для подолання невротизації дитини, зосередження її уваги на 

самоактуалізації та на особистісному зростанні потрібно (за А. Маслоу): 

подолати неадекватні уявлення стосовно себе і реальності; висвітлити 

психопатологію у собі, тобто необхідно з’ясувати, що є добрим і злим у 

середині самого себе; відмовитися від захистів. Слід усвідомити існування 

психологічних захистів та їх гальмівний характер. 
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МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА 

ФОРМУВАННЯ ВІКТИМНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

 

Грицай Д. В. 

НМУ ім.О.О.Богомольця  

    

Останніми роками проблема насильства піддається глибокому 

міждисциплінарному аналізу, пов’язаному з дослідженням проблеми 

насильства взагалі, виявленням соціополітичних, культурних, психологічних і 

біологічних чинників, що сприяють збереженню насильства і передачі його з 

покоління в покоління: стає необхідним розгляд другої сторони цього процесу 

– віктимної поведінки жертви. 

Проблема віктимної поведінки має соціально-психологічні аспекти. Роль 

соціалізації в процесі формування характерологічних особливостей підлітків і 

вітікаючі з цього психологічні зміни кардинально впливають на становлення 

особистості. 

Аналізуючи психологічні особливості особистості, неможливо ігнорувати 

вроджені особливості. Так відомо, що у осіб з проявами віктимної поведінки 

діагностується висока чутливість, більш високий рівень нейротизму, гостре 

реагування на погрози, високий показник за факторами тривожності і 

фрустрованості та низький рівень емоційної стійкості, що дезорганізуюче 

позначається на адекватності поведінки і є особливістю психічної адаптації. До 

вроджених факторів необхідно віднести потерпілих із затримкою психічного 

розвитку і психічних відхилень. Властиві таким підліткам труднощі осмислення 

нової інформації, малий запас знань, конкретність і примітивність суджень, 

порушення критики, дуже слабкі прогностичні здібності - усе це сприяє 

віктимогенній схильності. 

Соціалізація - це багатогранний процес, який включає в себе виховання 

активної соціальної відповідальності, усвідомлення особистістю свого боргу 

перед суспільством, розуміння необхідності дотримання соціальних норм, що, у 

кінцевому рахунку, забезпечує нормативну поведінку, високий ступінь 

соціальної вихованості людини, попередження антисоціальних проявів. 

Дослідженнями психологів і клініцистів показана роль соціалізації й умов 

виховання в дитинстві на все наступне життя людини, на його психіку, 

причому, передбачається, що мова може йти або про твердий, директивний тип 

сімейного виховання, або про тип “соціально покинутої дитини”. 

У зв'язку з цим виникає припущення про можливий вплив визначеного 

стилю взаємодії між дітьми і батьками на формування психологічного профілю 

уразливої, тобто віктимної особистості неповнолітнього. 

Дійсно, щоб зрозуміти сутність віктимної поведінки, необхідно, 

насамперед, розкрити детермінанти відхиляючої поведінки неповнолітнього. 
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Досить проаналізувати будь-яку ситуацію, у якій фігурує насильство і стає 

очевидним, що досвід жертви в кожному з цих випадків виявляється складним і 

багатомірним. “Так, для дітей, які постраждали від інцесту, неминучим є 

супутнє йому руйнування сімейної любові і довіри, маніпулятивні відносини, а 

найчастіше і залякування з боку батька - ґвалтівника, яке кваліфікується як 

психологічне насильство, тоді як діти і дорослі - жертви зґвалтування, часто 

переживають і фізичне насильство (побої) і емоційне (погрози убити або 

покалічити)”. Термін “насильство” має безліч трактувань: психічне і фізичне 

насильство, зневага правами дитини; жорстоке поводження з дитиною; 

неадекватне батьківство, тобто, симбіоз і емоційна депривація . 

Наслідки насильства, пережитого в дитинстві, все частіше стають 

об'єктом емпіричного дослідження, а тому з'являються факти, що 

підтверджують існування відстрочених наслідків насильства. Пояснюючи 

соціально-психологічні причини формування віктимної поведінки 

неповнолітніх, дослідники роблять висновок про те, що його визначає: страх 

зіштовхнутися з брутальністю, фізичним і психічним насильством; почуття 

беззахисності, непотрібності, байдужість з боку значимих дорослих. 

  При цьому автори вказують, що страх не тільки є однією з головних 

причин формування негативних тенденцій у розвитку особистості 

(агресивності, жорстокості, підвищеній тривожності, відсутності жалю, 

милосердя), але і впливає на формування віктимності. Невпевненість у собі, 

страхи можуть розглядатися як результат формування тривожно - 

недовірливого характеру, що найчастіше є наслідком домінуючого і 

суперечливого виховання в батьківській родині. 

Відомі емпіричні дані про сильну фрустрацію базових потреб у 

прихильності й автономії в кризові періоди дитячого і підліткового віку, що 

виникає внаслідок неадекватного виховання, особливо емоційної депривації і 

симбіозу. Більш того, емоційна депривація і симбіоз однаково переживаються 

дитиною як втрата або насильство, причому “нестабільність і ненадійність 

емоційних відносин роблять образ іншого не константним, “флуктуючим” у 

сприйнятті дитини від “тотально поганого”(відштовхуючого і караючого) до 

“тотально гарного” (люблячого і приймаючого) чи назавжди стає чужим і 

потенційно загрозливим”. Як результат зазначених явищ, відбувається 

формування патологічної структури особистості образа “Я” і створюються 

визначені інтерперсональні патерни. 

У дослідженні, присвяченому жорстокому поводженню з дітьми, 

затверджується, що наслідки жорстокого поводження залежать від віку, від 

реальної ситуації, у тому числі наявності в родині людей, які приймають 

дитину. Так, до 10 років виявляється різна неврозоподібна симптоматика, у 

деяких випадках депресивні розлади, у підлітковому віці - психопатоподібна 

симптоматика. Крім того, дітей, які страждають внаслідок жорстокого 
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поводження , характеризує підвищена агресивність або підвищена боязкість і 

обов'язково неадекватна самооцінка. Під жорстоким поводженням варто 

розуміти усі випадки, коли дитина в результаті покарання відчуває страх до 

батьків і реагує неадекватною поведінкою. 

Цікавість викликають дані про вживання психоактивних речовин 

підлітками в результаті жорстокого поводження з ними батьків. Н.С. Курск  

показав, що навіть високий рівень емоційної експресивності в спілкуванні 

матері з дочкою - підлітком позитивно пов'язаний з високим рівнем вживання 

алкоголю, що, зокрема, робить особистість психологічно збитковою, а значить 

уразливою. 

На формування адаптованої, соціалізованої особистості негативно 

впливають наступні типи виховання: 

- прихована і така, що потурає гіпопротекція; 

- домінуюча і така, що потурає гіпопротекція; 

- явне і приховане емоційне відкидання; 

- виховання по типу жорстокого поводження з дитиною; 

- виховання по типу підвищеної моральної відповідальності; 

- суперечливе виховання . 

Відомо, що у віковому проміжку між 14 і 18 роками дитина проходить 

через черговий критичний період у розвитку, причому це одна з основних криз, 

що характеризуються формуванням ряду новотворів, коли за надзвичайно 

короткий термін дитина змінюється вцілому. 

Сформований в дитинстві сором себе, в зв’язку з пережитою травмою 

приниження веде до несвідомого намагання бути непомітним, а так і до набуття 

різних комплексів як зазначає Ліз Бурбо. 

Психосоматичні прояви як результат неадекватної адаптації до стресових 

умов в спілкуванні, призводить до переживання негативних відчуттів і до 

набору ваги, як приклад. Ведучим фактором виступає тривога,яка запускає 

механізм накопичення енергії та призводить в кінцевому результаті до 

ожиріння( М. Воронов). 
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СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Чекстере О.Ю. 

Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України  

лабораторія психодіагностики та науково-психологічної  інформації 

 

Особливості розвитку та формування психологічної культури вихователів 

дошкільних навчальних закладів є надзвичайно актуальною проблемою, 

оскільки жодна інша професія не ставить таких вимог до людини, як професія 

педагога, вчителя, вихователя. Саме від професійності вихователя  багато в 

чому залежить емоційне,  духовне, соціальне, інтелектуальне становлення 

особистості дітей дошкільного віку.   

Докорінні зміни, що торкнулися всіх  аспектів соціального оточення в 

нашій країні останнім часом , настільки великі, що не могли не позначитися й 

на зростанні емоційного дискомфорту, внутрішньої напруги, особливо в дітей. 

Саме діти  часто відчувають як власні труднощі, так й відображено труднощі, 

які відчувають близькі дорослі. У першу чергу це стосується дітей 

переселенців. Дорослі легше пристосовуються до умов переселення, 

використовуючи вже набуті механізми захисту або необхідні способи 

поведінки, які ще недостатньо розвинені у дітей.  

Повернути дітям відчуття безпеки, довіру до людей і світу, допомогти 

адаптуватися до нових умов життя – найважливіші сучасні завдання педагогів 

дошкільних навчальних закладів. 

Безперечно, ефективність роботи освітніх навчальних закладів залежить й 

від програм навчання і виховання, але особистість педагога, його взаємини із 

дітьми, рівень його психологічної культури робить вирішальний вплив у справі 

дошкільної освіти. Кожен талановитий, висококваліфікований, вдумливий 

педагог поєднує у своїй практиці загальнотеоретичні досягнення педагогіки, 

власний досвід, особистісні переваги та особливості дітей, з якими він працює. 

Жодна найдосконаліша теорія не може дати вичерпної відповіді, яким бути 

педагогу, але вона є основою, на яку повинен опиратися навіть 

найобдарованіший із них. 

Відомо, що існує багато  визначень поняття «культура», десятки підходів 

до її вивчення, теоретичних концепцій, моделей і видів. Виникла цілком 

самостійна система знань, що сформувалась як наука культурологія. Це дуже 

промовисто підкреслює смислове різноманіття всім знайомого поняття, що 

відрізняється уявною простотою. 

Культура взагалі і психологічна культура зокрема, як будь-яка складно 

організована система, має здатність до самоорганізації в суспільстві. Зміни, що 

відбуваються в економіці, політиці держави, негайно відбиваються на рівні 
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минущих цінностей, відроджують забуті смисли, норми. Соціум як єдиний 

організм, перш ніж зможе екстеріоризовати нові «ідеальні форми», повинен 

«привласнити» їх, інтеріоризовати, наділити ці еталони характеристиками, 

зробити їх знаковими. 

Педагогічні здібності - це індивідуально-психологічні властивості 

особистості, що інтегровано виражаються в нахилах до роботи з дітьми, любові 

до дітей, отримання задоволення від спілкування з ними. 

Основою професійної майстерності вихователя є такі групи здібностей: 

• організаторські - проявляються в умінні педагога згуртувати вихованців, 

розподілити між ними обов’язки, спланувати роботу, підвести підсумки 

зробленого та ін.; 

• дидактичні - проявляються в умінні підібрати і підготувати навчальний 

матеріал, наочність, обладнання, доступно, виразно, переконливо і послідовно 

викласти матеріал, стимулювати розвиток пізнавальних інтересів і духовних 

потреб, підвищувати навчально-пізнавальну активність тощо; 

• перцептивні - проявляються в умінні проникати в духовний світ 

вихованців, об’єктивно оцінювати їхній емоційний стан, виявляти особливості 

психіки; 

• комунікативні - проявляються в умінні вихователя встановлювати 

педагогічно доцільні відносини з вихованцями та їх батьками, колегами, 

керівництвом навчального закладу; 

• сугестивні - проявляються в умінні педагога здійснювати емоційно - 

вольовий вплив на вихованців; 

• дослідницькі - проявляються в умінні пізнати й об’єктивно оцінити 

педагогічні ситуації і процеси; 

• науково-пізнавальні - зводяться до здатності засвоєння наукових знань в 

обраній галузі. 

Окрім означених вимог звернемо увагу на соціальну компетентність 

вихователя дошкільного закладу. Так, О. Кононко вказує на такі риси, що 

засвідчують цю сформованість: 

1) повага дошкільника - до дитини потрібно ставитися як до цінності, 

визнавати за нею право на помилку, бачити її чесноти і досягнення, сприймати 

такою, якою вона є, вірити в її можливості, визнавати її право мати свою точку 

зору, таємниці, не принижувати її гідності; 

2) розуміння вихованця - орієнтуватися у його слабких і сильних 

сторонах, відчувати стан, настрій, прогнозувати ймовірну тактику поведінки, 

виявляти проникливість, чуйність; 

3) допомога і підтримка дитини - сприяти повноцінній життєдіяльності 

дитини, створювати атмосферу безпеки й довіри, спиратися на її сильні 

сторони, не підкреслювати слабких; 
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4) уміння домовлятися з вихованцем, укладати з ним угоду - запобігати 

конфліктам та з найменшими емоційними витратами розв’язувати їх, уникати 

загострень взаємин, активно слухати дитину, сприяти рівноправним 

партнерським стосункам; 

5) перцептивність - спостережливість, сприйнятливість, уміння відчувати 

стан іншого та адекватно на нього реагувати; 

6) бути самим собою - зберігати свою індивідуальність, своєрідність, 

виявляти принциповість у ситуаціях тиску, мати своє особистісне та професійне 

обличчя. 

 Необхідною якістю в педагогічній професії є емпатія. Вона 

потрібна для сприйняття станів і переживань іншого, для швидкого і вірного 

реагування в нестандартних ситуаціях. Висока емпатійність сприяє успішності 

діяльності. 

Однак існують різні причини, що перешкоджають глибокої і 

проникаючою емпатії. Це можуть бути високий ступінь психологічного захисту 

від негативних емоційних станів; синдром хронічної втоми або синдром 

емоційного вигорання; відчуженість; психологічний дискомфорт особистості, а 

також проектування своїх переживань, «приписування» власного внутрішнього 

світу іншому. 

Таким чином, педагогічна діяльність буде ефективною і продуктивною 

лише у тому випадку, якщо у педагога є прагнення до професійної самоосвіти і 

самовиховання, високий рівень самоконтролю і емпатійності, емоційна 

врівноваженість, комунікабельність, готовність до співробітництва, впевненість 

у собі, усвідомлення відповідальності за життя, здоров’я та розвиток дітей. 
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ДІАГНОСТИКА ТА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ДІТЬМИ ЧИЇ 

БАТЬКИ ЗАГИНУЛИ ЧИ БУЛИ ПОРАНЕНІ В ЗОНІ АТО 

 Кондратенко Лариса Олександрівна 

 

 Психологічна культура вчителя завжди була і залишається 

стрижнем його педагогічної майстерності. Без психологічних якостей (емпатії, 

уваги до людей, вміння співпереживати, будувати ефективну взаємодію) 

психологічних знань  та  умінь застосовувати ці знання на практиці, розуміння 

потреб та особливостей своїх вихованців важко говорити про можливість 

ефективної роботи педагога. Ще К. Д. Ушинський стверджував: "якщо 

педагогіка хоче виховувати людину у всіх відношеннях, то вона повинна 

передусім узнати її також у всіх відношеннях." Якщо кожен хороший учитель 

психологічні якості розвиває у практиці своєї діяльності, то психологічні 

знання повинні бути йому надані під час навчання в Інституті.  Сучасна 

ситуація, що склалась в Україні – війна на Сході, анексія Криму, призвела до 

появи величезної кількості дітей, які пережили (і переживають) травмівні події, 

що можуть викликати посттравматичні стресові розлади, а відтак і відхилення в 

поведінці, труднощі в навчання, різні соматичні прояви. Про особливості 

роботи з такими дітьми студентам педагогічних вузів, які зараз працюють 

учителями в школах, ніколи нічого не говорили. Педагоги не мають базових 

знань про сутність ПТСР, не знають головних  ознак таких розладів, а тому 

часто не правильно розшифровують поведінку дитини, аналізуючи ті чи інші 

факти з  позиції мирного часу. 

Проведене в лабораторії психодіагностики та науково-психологічної 

інформації Інституту психології імені Г.С.Костюка опитування учителів 

експериментальних шкіл показало, що педагоги можуть назвати лише окремі 

найочевидніші ознаки постравматичних розладів, не розуміючи комплексність 

та багатоаспектність явища. Так на емоційному рівні ПТСР у дітей 

проявляється: 

1. У появі страхів, які є першою реакцією на пережитий стрес. Ці страхи  

спричинені потребою уникнути повторного переживання загрозливої події. 

Наприклад: дитині  страшно виходити з дому, залишатися на самоті або 

перебувати в замкненому просторі. 

2. У появі специфічних фобій. Наприклад, дитина (навіть підліток) 

панічно боїться розлучатися з близькими, засинати на самоті, перебувати в 

темряві. 

3. У появі відчуття провини за те, що трапилося. Особливо це почуття 

характерне для  старших дошкільнят та молодших школярів. Такі діти  ще 
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залишаються егоцентристами, а тому вважають, що «все погане сталося через 

мене, бо я був поганим» і думають, що хвилювання і страхи батьків викликані 

їх поведінкою. 

На когнітивному рівні ПТСР у дітей проявляється: 

1. У погіршенні концентрації уваги: діти стають неуважними. 

2. У порушенні пам’яті: діти стають забудькуватими, їм важко згадувати 

минуле, особливо інформацію травмівного чи стресового характеру. 

3. У втраті  уже сформованих когнітивних навичок. 

4. У порушеннях сприйняття  оточуючого середовища. Воно стає 

хаотичним, уривчастим, вирізняється плутаниною.  

5. У появі  думок  про смерть. 

На поведінковому рівні ПТСР у дітей проявляється: 

1. У різких змінах поведінки. Наприклад: діти не хочуть розлучатися з 

батьками навіть ненадовго, можуть в прямому сенсі слова чіплятися за батьків і 

потребують постійної їхньої присутності, фізичного контакту. 

2. У регресі в поведінці. Наприклад: діти можуть повертатися до 

поведінки, властивої молодшому віку -, втрачають навички охайності, смокчуть 

пальці або взагалі поводяться як зовсім маленькі діти. 

3. У посиленні агресивності, гнівливості, упертості. Поведінка 

травмованих дітей часто характеризується ворожістю і конфліктністю  стосовно 

інших. 

Перераховані ознаки не охоплюють і не можуть охоплювати всіх проявів 

розладів, викликаних травмівним стресом, оскільки реакції дітей залежать від 

серйозності травмівного випадку; батьківської реакції на травмівний  випадок; 

близькістю до травмівного  випадку; довготи протікання травмівного випадку. 

Особливу категорію складають діти, чиї батьки задіяні (або були задіяні) 

в АТО.  Сім'ї військових перебувають у постійному напруженні, страх втрати 

рідної людини важким тягарем лягає на плечі не тільки дорослих але й дітей. Їх 

поведінка  може стати погано контрольованою, агресивною стосовно як 

однокласників, так і вчителів. Очікувати допомоги з боку матері важко, 

оскільки вона сама погано зберігає власну рівновагу. В цій ситуації лише 

педагогічний такт та великий досвід учителя може допомогти зменшити 

проблему, бо знань, необхідних для правильної взаємодії з дітьми та дорослими 

у яких розвинувся ПТСР у сучасного вчителя зараз майже немає. Тому 

допомога педагогам у роботі з постраждалими внаслідок воєнних дій дітьми є 

одним з найактуальніших завдань  вітчизняних психологів. 
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ДІАГНОСТИКА ТА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ДІТЬМИ ЗОШ  

ІІ СТУПЕНЯ,  ПОСТРАЖДАЛИМИ В ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ 

 

Манилова Лідія Михайлівна 

 

Робота вчителя загальноосвітньої школи другого ступеня, який працює в 

районах звільнених в ході АТО  проходить в умовах постійного психічного 

напруження та вимагає високого рівня педагогічної майстерності та 

психологічної культури. Попри те, що війна, до певної міри залишила ці 

території, вони все одно зостаються прифронтовими, наповненими мінами, 

снарядами, що не розірвались, розбитими будинками,  зруйнованою 

інфраструктурою, а головне – важко травмованими душами, як дітей, так і їх 

педагогів. Пережиті стресові події (в залежності від психологічних 

особливостей людини) можуть призводити як до емоційного виснаження, так і 

до посттравматичних стресових розладів. Постійна робота з травмованими 

людьми навіть у тих, хто зумів зберегти психічну рівновагу в період відкритого 

воєнного протистояння, викликає так звану "вторинну травму" (вторинний 

травматичний стрес),  яка  за своїми проявами, подібна до ПТСР та емоційного 

вигоряння, що деструктивно позначається не тільки на професійній діяльності, 

але на всіх сторонах життя постраждалої людини. 

За даними  US National Child Traumatic Stress Network (NCTSN) та 

Christian Korunka, Sara Tement (University of Vienna)Cristina Zdrehus, Adriana 

Borza проявами "вторинного травматичного стресу"  може бути: 

 Хронічна втома, виснаження, відпочинок не дає підйому сил. 

 Почуття безнадії, відчаю, безвиході, нудьги. 

 Апатія, депресія 

 Нездатність бачити ситуацію комплексно 

 Небажання слухати, уникання постраждалої дитини та її 

батьків. 

 Гнів, цинізм, песимістичне бачення ситуації, безпричинна 

туга. 

 Хронічне безсоння. 

 Нічим не мотивований страх. 

  Надпильність, тенденція до перебільшення небезпеки 

 Часті захворювання. Частий головний біль, біль у шлунку та 

кішківнику. 

 Неможливість повністю відпочити, "відключитись від 

проблем на роботі" 
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 Антипатія до себе та інших (навіть рідних та дорогих людей) 

 Почуття вини і беззахисності. 

 Підвищена дратівливість, емоційна нестабільність 

Навіть побіжний погляд на описані  прояви вторинної травми свідчить 

про те, що наявність навіть лише окремих її симптомів надзвичайно ускладнює 

педагогічну діяльність, оскільки блокує або значно зменшує ті здатності, які 

безпосередньо пов'язуються з психологічною культурою педагога і прямо 

впливають на ефективність його роботи. Зокрема В.В.Семикін розглядає 

психологічну культуру педагога як механізм особистісної саморегуляції, яка 

забезпечує ефективну, безпечну і гуманну взаємодію з людьми. Вторинний 

травматичний стрес руйнує механізм саморегуляції, тому важко говорити про 

реальну наявність психологічної культури у постраждалої людини, хоча до 

травми така культура, навіть достатньо високого рівня у неї могла бути. 

Додаткову складність створює неможливість достовірно діагностувати рівень 

травмованості вчителів, які, внутрішньо розуміючи наявність проблем, все ж  

намагаються приховувати їх від "перевіряючих і контролюючих осіб", до яких 

вони, нажаль, зараховують і психологів. Тому доцільно починати роботу з 

педагогами, які перебували на територіях охоплених бойовими діями, не з 

діагностики, а з первинної корекції психоемоційних станів, терапії 

посттравматичних стресових розладів.  Першим етапом формування 

(відновлення) елементів психологічної культури у людей з ознаками 

травматичного стресу можуть стати тренінги професійно важливих складових 

емоційно-вольової сфери особистості ( здатності свідомо керувати емоціями, 

регулювати дії та поведінку, володіти собою, створювати позитивний 

емоційний настрій та сприятливий психологічний клімат ), потім можна 

переходити до роботи по розвитку емпатійних здатностей та рефлексії. Тільки 

тоді, коли до постраждалих повернеться здатність адекватно оцінювати себе та 

інших людей можна провести перші психодіагностичні зрізи, на основі яких 

розробити відповідну сучасним екстремальним умовам програму з формування 

повноцінної психологічної культури працівника освіти. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ПРОФЕСІОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ 

ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО 

СОЦІОНОМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУДДІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Савченко Анна Володимирівна –  

здобувач лабораторії психології навчання 

імені І.О. Синиці Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України  

 

Мета проведеного авторського дослідження полягала у аналізі 

психологічного змісту професіографічних характеристик фахової діяльності 

судді. Проведене професіографічне дослідження чинників професійно-

психологічної готовності до суддівської діяльності містило такі ракурси 

вивчення, по-перше, рейтингових характеристик умов професійної діяльності 

судді, а по-друге, вивчення професійно важливих якостей судді. 

Професіограма складалася з таких блоків: умови професійної діяльності; 

соціально-психологічні чинники діяльності; зміст професійної діяльності; 

психофізичні стани суб’єкта діяльності; психограма професії. Оцінювання 86 

позицій зазначених змістовних блоків професіограми, що відображають 

психологічні особливості діяльності судді, та 90 позицій переліку професійно 

важливих якостей психограми, здійснювалося за п’ятибальною шкалою. 

Загалом обстежено 90 суддів зі стажем понад 3 роки, які виступали у якості 

досвідчених експертів. Подальша математико-статистична обробка отриманих 

результатів дозволила створити професіографічний опис діяльності судді з 

відповідною психограмою. 

За результатами створення професіографічної моделі суддівської 

діяльності та її суб’єкта, було встановлено, що професійна діяльність 

здійснюється у сприятливих умовах приміщення (середній показник 5,0), має не 

регламентований режим праці та відпочинку (4,9), підвищений темп роботи 

(4,9), можливість психічного травматизму (4,8), тривала безперервна робота 

протягом усього робочого дня (4,7) та наявність певних обмежень у робочій 

позі (4,5). Характер самої суддівської діяльності визначається підвищеною 

відповідальністю (5,0), є жорстко субординаційною (4,9) і передбачає 

інтенсивні (4,5), проте суто офіційні стосунки між співробітниками (4,9). 

Високе значення набуває мотивація задоволення працею (4,3), хоча при цьому 

наявність інтересу й зацікавлення у професії (3,8) або можливості службового 

зростання (3,2) значно менш визнається. За змістом діяльність пов’язана, по-

перше, із визнанням однозначної складності та різнобічності вирішуваних 

завдань (4,8) та її соціономічною сутністю, яка полягає у постійному 

спілкування з людьми (4,7). Причинами можливих помилок у професійній 

діяльності визнаються: недоліки інформаційного забезпечення (4,7), 

необхідність реалізації завдань в умовах дефіциту часу (4,4), недоліки самих 
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умов діяльності (4,4). У той же час причини помилок через недоліки прийняття 

самими ними професійних рішень чи внаслідок вад безпосереднього виконання 

завдань, визнається значно меншою мірою (3,1 та 3,3 відповідно). Діяльності 

притаманні інтелектуальні розумові дії (4,7), при цьому службова інформація 

має конкретний характер (3,9). Дана професія вимагає значної працездатності 

(4,8), адже наприкінці робочого дня відчувається психічна виснаженість (4,7) та 

фізична втома (4,3). Причинами емоційного напруження є сама діяльність (4,2), 

що обумовлює зростання емоційного фону (4,1), який породжується 

необхідністю постійної взаємодії та можливого негативного впливу на 

особистість судді з боку конкретних осіб та груп людей (4,3).  

У психограмі судді серед особистісних якостей провідного місця 

займають: емоційна та нервово-психічна стійкість (4,9), самовладання (4,7), 

комунікативність (4,6), упевненість у собі та своїх можливостях (4,4), 

обережність (4,4), сміливість (4,3), володіння спеціальними здібностями (4,2), 

наполегливість (4,1). Серед сенсорно-перцептивних професійно важливих 

якостей відносяться: здатності до концентрації уваги (4,8), її продуктивності 

(4,7), її раціонального розподілу (4,2) та переключення (4,2). Професійне 

мислення характеризується критичністю (4,7), широтою і глибиною (4,6), а 

також сконцентрованістю (4,5). Значно меншого значення приділяється таким 

якостям професійного мислення як швидкість, гнучкість та творчість, які 

набрали 4,1 бал. Професійна пам'ять характеризується розвитком словесно-

логічної (4,7), оперативної (4,5), зорової (4,2) та наочно-образної (4,1) пам’яті. 

На основі дослідження професійно важливих якостей професійно-

психологічної готовності до соціономічних особливостей суддівської 

діяльності, створена певна модель фахівця як науково обґрунтована система 

професійних вимог до особистості, сукупність властивостей та якостей особи, 

що найбільшою мірою відповідає даній посаді та фаху. Завданнями такої 

професіографічної моделі суддівської діяльності є: 

А) опис професії та вимог, які вона висуває до кандидата на посаду у 

певній сфері діяльності; 

Б) чіткий критеріальний опис психофізіологічних та індивідуально-

психологічних властивостей і якостей необхідних для ефективної адаптації 

особистості до умов діяльності; 

В) створення критеріїв відбору професійно придатних та відсіву 

професійно непридатних кандидатів на основі визначення відповідності чи 

невідповідності їхніх індивідуально-психологічних особливостей вимогам 

професійної діяльності; 

Г) розробка критеріїв завчасної прогностичної оцінки чинників, що 

зумовлюють успішність або неуспішність особи у даному виді діяльності, 

задоволеність чи незадоволеність нею. 
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У ході аналізу основних професійно важливих якостей було з’ясовано, що 

навіть у досвідчених експертів з достатнім досвідом спостерігається недооцінка 

якостей комунікативної компетентності, а також якостей емоційної та нервово-

психічної стійкості. Це потребує вдосконалення як професійно психологічного 

відбору, так і професійно-психологічної підготовки суддівського корпусу з 

перенесенням акценту з формальних вимог юридичної освіченості, на розвиток 

якостей що обумовлюють професійно-психологічну готовність до реалізації 

соціономічного змісту суддівської діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ КРЕАТИВНСОТІ І ТВОРЧОСТІ У ДІТЕЙ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Чудакова О.М. 
молодший науковий співробітник, 

Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України 
 

В сучасних умовах зростає запит суспільства на соціальних суб’єктів, 

здатних творчо і продуктивно реагувати на численні суспільні та життєві 

зміни, на кризовий стан у багатьох суспільних сферах, в тому числі у сфері 

«людино творення». Звідси актуальним питанням нашого часу стає виховання 

особистості з розвиненими креативними якостями, становлення творчої 

індивідуальності, спроможних до повноцінної та успішної життєдіяльності.  
Згідно з сучасними дослідженнями, найбільшу креативність мають діти 

дошкільного і молодшого шкільного віку. Та зі зростанням соціального впливу 

це вміння поступово зникає, а його місце займають шаблонність і обмеженість. 

Зокрема, А. Маслоу (2002) твердить, що креативність є творчою вродженою 

спрямованістю, притаманною всім людям, але вона втрачається більшістю з 

них під впливом середовища. Доповненням до цього твердження вченого є 

тлумачення Ю. Вагіним (2002) креативності як звичайної, нормальної функції 

мозку, а не рідкісної властивості, особливої риси характеру або властивості 

особистості, що зустрічається лише у незначної частини індивідів. Сьогодні ця 

особистісна якість набуває особливої ваги у суспільстві, тому її розвитку 

приділяється багато уваги.  
Яким же чином інтерпретується термін «креативність»? В чому полягає 

відмінність між креативністю і творчістю? 
 Відповідно до поданого у психологічному словнику тлумачення термін 

«креативність» означає «здатність швидко і нестандартно розв’язувати 

інтелектуальні та навчальні задачі» [2, с. 178]. У широкому розумінні 

креативність – це сукупність властивостей особистості, що забезпечує її 

входження у творчий процес. До факторів креативності дослідники відносять 

швидкість, чіткість, гнучкість мислення, чутливість до проблем, 

оригінальність, винахідливість і конструктивність при їх вирішенні. 
У свою чергу, терміну «творчість» дається таке визначення: «Творчість – 

психологічний процес творення нових цінностей, ніби продовження і заміна 

дитячої гри. Діяльність, результатом якої є створення нових матеріальних і 

духовних цінностей» [5, с. 225]. 
Як показало наше дослідження, креативність і творчість належать до 

понять, які хоч і перетинаються за змістом, але не є тотожними. Результатом 

цього перетину є такі спільні ознаки, як неповторність, створення нового, 
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унікальність результату, оригінальність. Безперечно, креативність передбачає 

творчість особистості: вона пов’язана з творчістю як вищою формою розкриття 

творчого потенціалу суб’єкта діяльності. При наявності цієї особистісної якості 

творчість включається в усі види діяльності людини, її поведінки та 

спілкування. 
Тим часом психолого-педагогічні дослідження Д.Б. Богоявленської, О.О. 

Бодальова, Л.С. Виготського, П.Я. Гальперіна, Л.В. Занкова, А.К. Маркової й 

інших вчених показали, що творчі здібності особливо інтенсивно розвиваються 

у дитини в молодшому шкільному віці у процесі навчання. В цьому віці у дітей 

відбувається формування психологічної бази продуктивної діяльності, 

розвиваються уява та фантазія, творче мислення, починають складатися 

інтереси, схильності і потреби, що лежать в основі творчого ставлення до 

дійсності. В цей період креативність може закріпитися в структурі особистості 

як стійка характеристика завдяки розвитку таких її особливостей, як 

винахідливість і кмітливість, які зумовлюють здатність до конструктивного, 

нестандартного мислення та поведінки, інтенцію на відкриття нового та 

подолання стереотипів. В молодшому шкільному віці головним компонентом 

творчого начала стає проблемність, що забезпечує постійну відкритість дитини 

до нового і загострює прагнення до оригінальних, неочікуваних рішень.  
Молодші школярі включаються у творчу діяльність з великим бажанням 

та інтересом, бо вона задовольняє їх потребу в пізнанні світу, у спілкуванні та 

самоствердженні. Таку діяльність науковці розуміють як «творчість для себе». 

В її ході змінюється сама дитина, адже вона починає оперувати новими 

засобами діяльності, знаннями та вміннями. У зв’язку з цим вчені роблять 

особливий акцент на власній активності дитини. За Г.С. Костюком, це 

«спонтанність», «саморух» у процесі діяльності, що сприяє розвитку творчих 

здібностей дитини [3].  В результаті «творчість для себе» стає, на думку В. 

Кудрявцева, передумовою «творчості для інших». 
Здатність до вияву креативності у молодших школярів є, як відомо з 

досвіду роботи, надзвичайно високою: особливо винахідливі ці діти в 

образотворчій діяльності та іграх. Даючи характеристику творчо спрямованій 

особистості молодшого школяра, дослідники виокремлюють такі її якості, як 

активність у мисленні, ініціативність, наявність певних нахилів, інтересів, 

здібностей і творчої уяви, здатність помічати, переживати, творити нове, 

шукати шляхи вирішення проблеми, діставати задоволення від процесу і 

результату творення. 
Разом з тим дослідники вказують на наявність періодів спаду та 

піднесення креативності в цей період, вбачаючи головну причину цього в 

негативній ролі загального і спеціального середовища. Багато авторів 

пов’язують тимчасове зниження креативності у молодших школярів з 

системою традиційного навчання у школі, що блокує, гальмує її вияв. Так, Д.Б. 
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Богоявленська пояснює різке зниження креативності в молодшому шкільному 

віці з розвитком у дітей рефлексії, аналізу, планування і падінням ролі 

«фонтануючих» асоціацій як показника креативності. Це, на думку вченої, 

закономірний результат культурного розвитку дитини і руху від періоду не 

сформованості інтелектуальних структур і домінування асоціативного процесу 

до періоду становлення операційного апарату та привласнення соціальних 

норм [4].  
Ще більш переконливим є міркування В.С. Юркевич, що пов’язує 

феномен зниження креативності в молодшому шкільному віці не стільки з 

пригнічу вальним впливом середовища, скільки зі змінами в її структурі і 

змісті. З цим твердженням автора ми повністю згодні. На думку В.С. Юркевич, 

«наївна креативність» маленької дитини – це природна креативність, не 

обтяжена її досвідом. У школі ж з’являється (під впливом отримання, 

переробки, систематизації досвіду сприймання, досвіду мислення та поведінки) 

принципово інша за своїм механізмом «культурна креативність». Остання 

являє собою «результат особливого пізнавального й особистісного розвитку, в 

якому завдання засвоєння та адаптації поступаються місцем потребі у творчій 

діяльності, а отже, і подоланню стереотипів мислення, що склалися» [6, с. 138].  
Відтак, нагромадження інтелектуального досвіду призводить до певного 

спаду креативності, але це необхідний етап в її розвитку. До того – за певної 

системи навчання і виховання – вплив середовища на розвиток креативності 

може бути помітно пом’якшений і навіть подоланий. 
В підсумку ми дійшли таких висновків. З позиції психологічної науки 

початкова школа є сенситивним періодом для розвитку креативності. Це стійке 

складно організоване утворення особистості, що сприяє становленню 

творчості. Креативність і творчість є результатом власної активності дитини у 

навчанні й спілкуванні, спільній діяльності з дорослими. Творчість як процес 

творчої діяльності і креативність як здатність до цього процесу проявляються у 

спроможності дитини відмовитися від стереотипних способів мислення у 

процесі пізнання світу і способів мислення у процесі пізнання світу і 

виконання навчальних, ігрових та соціальних завдань, у здатності створювати 

якісно нове.  
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