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УДК 165.742:17.022.1(4) 
Наталія Бочаріна 

 
ГУМАНІЗМ ЯК БАЗОВА ДЕМОКРАТИЧНА ЦІННІСТЬ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ 
 
У статті розкрито сутність поняття «цінності» як психологічного феномену, 

наведено його типологію. Особливу увагу звернуто на гуманізм як базову демократичну цінність 
об’єднаної Європи. Зазначено, що європейські цінності є стандартами певних процедур у різних 
сферах життя суспільства та державних інститутах, а найголовнішими цінностями для 
сучасного європейського суспільства є людська гідність, відповідальність та солідарність. 
Продемонстровано, що у зарубіжній психології проблема гуманізму як базової демократичної 
цінності посідає значне місце. Цінність людини є найвищою метою, якій повинна бути підкорена 
вся соціально-значуща діяльність людей, вирішальна роль належить вихованню та освіті у 
формуванні людини, що покладається на педагогів та психологів. Сформульовано висновок, що у 
сучасному європейському суспільстві освіті надається головна роль у вихованні базових 
європейських цінностей. Рада Європи розробляє потужні освітні проекти для вироблення єдиних 
стандартів європейської освіти, яка була б спрямована на формування демократичної 
громадянськості, гуманізації та толерантності. Українська освіта є невід’ємною частиною 
загальноєвропейського гуманітарного простору. Адже так можна забезпечити її повноцінне 
функціонування, збагачення ідеями, перебування на вищих щаблях сучасної науки та освіти. 

Ключові слова: цінність, типи цінностей, гуманізм, відповідальність, повага до 
людини, демократичні цінності, європейські цінності, освітня реформа. 

 
В статье раскрыта сущность понятия «ценности» как психологического феномена, 

приведена его типология. Особое внимание обращено на гуманизм как базовую демократическую 
ценность объединенной Европы. Отмечено, что европейские ценности являются стандартами 
определенных процедур в различных сферах жизни общества и государственных институтах, а 
главными ценностями для современного европейского общества является человеческое 
достоинство, ответственность и солидарность. Продемонстрировано, что в зарубежной 
психологии проблема гуманизма как базовой демократической ценности занимает значительное 
место. Сформулирован вывод, что в современном европейском обществе образованию 
предоставляется главная роль в воспитании базовых европейских ценностей. Совет Европы 
разрабатывает мощные образовательные проекты для выработки единых стандартов 
европейского образования, которое было бы направлено на формирование демократической 
гражданственности, гуманизации и толерантности. Украинское образование является 
неотъемлемой частью общеевропейского гуманитарного пространства. Ведь так можно 
обеспечить ее полноценное функционирование, обогащение идеями, пребывание на высших 
ступенях современной науки и образования. 

Ключевые слова: ценность, типы ценностей, гуманизм, ответственность, уважение к 
человеку, демократические ценности, европейские ценности, образовательная реформа. 

 
In the article the essence of the concept of "value" as a psychological phenomenon is 

disclosed, its typology is given. Particular attention is paid to humanism as the basic democratic value 
of a united Europe. European values today are cultivated in the socio-political life of Ukraine, in the 
educational sphere. 

It is denoted that European values are the standards of certain procedures in various spheres 
of society and state institutions, and the most important values for a modern European society are 
human dignity, responsibility and solidarity. Values are the heart of the culture of every people, nation, 
society. Values are at the deepest level among tools for decision-making, because they determine the 
ideological beliefs of individuals and the motivation of their actions. 

It is demonstrated that the problem of humanism as a basic democratic value plays a 
considerable part in the foreign psychology. To determine the formation specifics of the person humanist 
orientation, works of famous humanistic psychologists played a significant role in the higher education 
system. Human value is the ultimate goal, which has to subordinate to all socially significant activities 
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of people; the decisive role belongs to upbringing and education in the people formation that depends on 
educators and psychologists. 

The conclusion is made that in today’s European society education is given the main role in 
the education of basic European values. The Council of Europe is developing mighty educational 
projects to develop common standards for European education, which would be aimed at the democratic 
civism formation, humanization and tolerance. Ukrainian education is an integral part of the pan-
European humanitarian field. After all, it can ensure its full functioning, cross-fertilization of ideas, 
having the highest levels of modern science and education. 

Keywords: value, types of values, humanism, responsibility, respect for the person, democratic 
values, European values, educational reform. 

 
 
Постановка проблеми. Одними з найважливіших і актуальніших 

проблем Євросоюзу є проблеми утвердження демократичних цінностей. 
Тому в умовах євроінтеграційних процесів, соціально-економічних і 
духовно-культурних перетворень в Україні підвищується роль освіти в 
утвердженні європейських цінностей у процесі реалізації демократичних 
реформ. Європейські цінності мають не лише абстрактне значення, а й 
цілком конкретний вираз у вигляді базових фундаментальних прав і 
свобод, зафіксованих у відповідних документах Європейського Союзу.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у 
сферу дослідження та розкриття аспектів формування і функціонування 
європейських цінностей та європейської ідентичності зроблено багатьма 
фахівцями, такими, як Ю. Габермас, К. Гамільтоа, Е. Гіденс, Г. Деланті, 
Л. Kaсісчке, С. Лукареллі, В. Магуна, Р. Мейн, Дж. О’Салліван, А. Пагден, 
Л. Пассеріні. Розкриттю філософської, психологічної та соціологічної 
інтерпретації сутності, природи і значення цінностей як феноменів 
соціального світу присвячені дослідження Ж. Бодріяра, Н. Смелзера, 
М. Шелера, К. Маннгейма, К. Менгера, Є. Головахи, Н. Паніної, 
В. Тугарінова, М. Фрідлендера, К. Юнга та ін.  

Мета статті – здійснити аналіз основних підходів до розуміння 
сутності гуманізму як базової демократичної цінності та важливості 
використання європейських цінностей в освітній сфері України. 

Виклад основного матеріалу. Цінності є типовим людським 
феноменом, яким позначаються предмети, речі, властивості і відношення в 
реальному світі, ідеї, норми, цілі й ідеали, явища природи і суспільні 
явища, спрямовані на соціальний прогрес і розвиток людської особистості 
[Пірен, 2015].  

Гуманізм як цінність є суттєвим, значущим для людини (соціальної 
спільноти) явищем в предметному та ідеальному світі. На думку 
засновників Педагогічної Конституції Європейського Союзу, «європейські 
об’єднавчі процеси потребують якнайшвидшого очищення, відродження 
гуманістичних сутностей, повернення їх у соціальний простір» 
[European Values…, 2013]. 

Цінності є ядром культури кожного народу, нації, суспільства. 
Г. Хофштеде, сучасний дослідник цінностей, переконаний, що цінності 
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знаходяться на найглибшому рівні серед важелів прийняття рішень, бо 
саме вони визначають ідеологічні переконання індивідів та мотивацію 
їхніх вчинків. Саме до цінностей, на думку відомого американського 
соціолога Т. Парсонса, звертаються люди для остаточного обґрунтування 
своїх дій. Цінності виходять за межі конкретних ситуацій (що можуть 
вирішуватися індивідом під впливом інтересів і переконань), бо 
визначають головні цілі й сенс життя, тому вони найяскравіше 
проявляються в кризові моменти для індивіда або соціуму 
[Амельченко, 2010]. 

Проблема гуманізму як основи демократичних цінностей 
розглядалася ще в античні часи філософом Сократом, погляди якого 
ґрунтувалися на вченні про добро та доброчинність, на усвідомленні, що 
саме знання є джерелом морального вдосконалення особистості. Сократ 
доводив, що доброчинність не є вродженою і такою, що виникає сама по 
собі, доброчинності научаються, і, якщо хто досягне її, то тільки 
наполегливістю. Основою роздумів Аристотеля про гуманність було 
осмислення непорушної цінності особистості, важливості розвитку її 
духовного світу. Філософ стверджував, що гуманність – це сутнісна 
властивість людини, звертав увагу на такий компонент гуманізму, як 
активність [Сидоренко, 2005]. 

Мислителі Відродження (А. Данте, Ф. Петрарка, М. Сервантес, 
Т. Мор, Т. Кампанелла) створили своєрідний культ людини, її розуму, духу і 
тіла. Саме свідомість і незалежна суспільна позиція, гордість і самоповага, 
усвідомлення власної сили та здібностей стають провідними темами їхньої 
творчості. 

Головні аспекти психології гуманізму знаходимо в ідеях, які у свій 
час висувались Я.-А. Коменським, І. Песталоцці, В. Фельтре, М. Монтенем, 
Г. Сковородою, В. Ратке, Дж. Локком та іншими просвітниками минулого. 
Їхні ідеї стали основою становлення гуманізму як бази організації 
суспільства та життєдіяльності людини. Серцевиною гуманізму як цінності 
особистості, згідно з філософією Відродження, повинно стати розуміння 
життя людини як самодостатнього, самоцінного. Людина розглядалася як 
автономна істота, жива цілісність, яка гармонійно поєднує красу тіла з її 
духовними достоїнствами [Сидоренко, 2005]. 

Значний внесок у розвиток поняття гуманістичного ідеалу зробили 
французькі просвітителі – Л. Вольтер, Ш. Монтеск’є, Д. Дідро, П. Гольбах, 
Ж. Ламетрі, К. Гельвецій, Ж.-Ж. Руссо. На думку гуманістів-просвітителів, 
цінність людини є найвищою метою, якій повинна бути підкорена вся 
соціально-значуща діяльність людей. Головна практична ідея 
французького матеріалізму, що є важливою для гуманізації особистості, 
полягає у ствердженні вирішальної ролі виховання та законів у формуванні 
людини, що покладалося на вихователів і освічених законодавців 
[Сидоренко, 2005]. 
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Час Просвітництва (XVIII ст.) поряд з іменами французьких та 
інших європейських просвітників позначений і українським іменем 
Григорія Сковороди. Літературно-філософські твори та педагогічно-
просвітницька діяльність Г. Сковороди були спрямовані на висвітлення 
окремих ідей вчення про гуманістичні основи самосвідомості, 
самопізнання та саморозуміння людини. На думку філософа, сутність 
людини визначається гуманістичним ставленням її до суспільства та до 
іншої людини [Сковорода, 2008]. 

Особливо значущою в контексті гуманізації особистості виступає 
екзистенційна концепція становлення та розвитку людини: особистість 
перебуває в процесі розвитку та удосконалення; вона є відповідальною за 
реалізацію своїх можливостей і тільки тоді живе істинним життям, коли їй 
вдається це здійснити.  

Визначними стали ідеї А. Швейцера, який шлях до утвердження 
гуманістичних ідеалів вбачав не в соціальних перетвореннях, а в особистих 
зусиллях окремих людей, спрямованих на покращення «природи людини», 
яка за будь-яких умов зберігає справжню людяність [Балл, 2003].  

Гуманістична психологія допомагає зрозуміти те, що є дійсно 
людським. Представники гуманістичної психології вказують на те, що 
кожна людина є головним архітектором свого життя, досвіду і поведінки. 
Людина, як усвідомлююча сама себе істота, переживає, приймає рішення і 
вільно вибирає свої дії та вчинки. Таким чином, у гуманістичній психології 
за основну приймається модель відповідальної особистості, котра здійснює 
вільний вибір серед наявних можливостей. Такий особистісний рівень, за 
Ж.-П. Сартром, можна вмістити у тезу: «Я є мій вибір» [Балл, 2003]. 

У зарубіжній психології проблема гуманізму, як базової 
демократичної цінності, посідає значне місце. У системі вищої освіти для 
визначення специфіки формування гуманістичної спрямованості 
особистості значну роль відіграли праці відомих психологів (цілісний 
підхід до вивчення явищ людської поведінки К. Левіна, соціодинамічний 
підхід Дж. Морено), класиків гуманістичної психології (психологія 
самоактуалізації А. Маслоу, екзистенціальний підхід Р. Мея, системний 
підхід до вивчення особистості Г. Оллпорта, феноменологічний підхід 
К. Роджерса, концепція логотерапії В. Франкла, гуманістично-діалектичний 
підхід Е. Фромма), а також соціокультурний підхід К. Горні. 

Актуальною у контексті поставленої проблеми для нас є думка 
І. Франка щодо цінностей людського прогресу, а саме: вільної праці, 
свободи, як найвищого ідеалу та найвищої цінності – самої людини. 
І. Франко вказував, що українська нація повинна бути пов’язана із 
загальноєвропейськими цінностями, не втрачаючи свого національного 
[Пірен, 2015].  

Аналізуючи причини, перебіг та сутність революційних 
перетворень в Україні, чимало дослідників зазначають, що, водночас, 
і основою, і метою, і поясненням цих подій з боку учасників було 
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прагнення ціннісних змін. Саме європейські цінності часто називалися як 
певний орієнтир та мета, до якої були спрямовані устремління значної 
частини українського суспільства [Сакало, 2015]. 

Спільні цінності різних країн Європейського простору сприяли 
їхній інтеграції та стали основоположними цінностями, спрямованими на 
задоволення потреб людини та визнання прав і свобод громадян, тобто 
визнання гуманістичних європейських цінностей. В основу цього 
об’єднання були покладені вищеназвані цінності, які постали також і 
критеріями членства країни в ЄС. Так, у Договорі про заснування 
Європейської Спільноти зазначено, що «членом Європейського Союзу має 
право стати будь-яка європейська держава, яка дотримується 
демократичних принципів суспільного устрою, принципів свободи, 
демократії, поваги до прав людини, а також принципу правової держави». 
Відповідно до ст. 2 Лісабонського договору зазначено, що Європейський 
Союз засновано на цінностях поваги до людської гідності, свободи, 
демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав людини 
[Амельченко, 2010].  

Сучасне європейське суспільство кожному індивідові гарантує 
забезпечення свободи совісті, тобто права на свої переконання. Цінності в 
такому суспільстві не нав’язуються ані державою, ані будь-якою 
спільнотою. Держава захищає громадянина від примусового нав’язування 
певних цінностей, ідеологій, релігійних переконань. Але це не означає, що 
в такому суспільстві гуманістичні цінності втрачають своє існування. 
Навпаки, тільки в такому суспільстві вони стають результатом вільного 
вибору індивіда, за який останній несе відповідальність. Важливість 
гуманістичних цінностей полягає саме в тому, що вони, на відміну від 
наукових або естетичних, визначають ставлення людей один до одного та 
інтегрують або розділяють людей в суспільстві [Амельченко, 2010]. 

Головними цінностями в сучасній Європі є демократичні, в центрі 
яких перебуває людина. Визнання людини вищою соціальною цінністю у 
ст. 3 Конституції України стало важливим кроком на шляху розбудови 
громадянського суспільства, оскільки людина є цінністю не лише для самої 
себе, а й для всього суспільства, для соціуму. Оскільки ця цінність є 
найвищою, то жодне інше явище не може оцінюватися суспільством вище, 
ніж людина. Усі соціальні цінності мають бути підпорядковані, 
субординовані й пов’язані із цінністю людини. Основні європейські 
цінності, на яких базується європейська спільнота, мають гуманістичну 
основу: повага до людської гідності; фундаментальні права, включаючи 
права спільнот та родин; свобода (волевиявлення, свобода слова, свобода 
ЗМІ); демократія; рівність усіх членів суспільства, включаючи меншини та 
незалежно від гендерну; верховенство закону; плюралізм думок; 
відсутність дискримінації; толерантність; справедливість; солідарність; 
відповідальність; рівні гендерні права; єдність; згуртованість [Пірен, 2015].  
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Найголовнішими цінностями для європейського суспільства є 
людська гідність, відповідальність та солідарність. Вказані цінності є 
частинами загального духовного та культурного спадку Європи, який 
базується на поєднанні грецької філософії, християнства, гуманізму, 
просвітництва, духовності. У широкому розумінні цінностями є предмети і 
явища як матеріального, так і ідеального порядку, а також їхньої якості і 
властивості, що мають певну значущість для суспільства і особи, тобто 
здатні задовольнити їхні потреби, служити їхнім інтересам [Пірен, 2015]. 

Бути людиною означає саме бути моральною, тобто враховувати в 
своїх вчинках інтереси та цінності інших людей і поважати їхню гідність, 
бути гуманною. Ця базова європейська цінність означає повагу до кожного 
індивіда, визнання в ньому особистості. Бо на відміну від аристократичної 
честі традиційних суспільств, яка була привілеєм обраних верств 
населення (селяни та бідняки не мали чеснот), в ліберально-
демократичному суспільстві честь для обраних змінилася гідністю для 
всіх. Переконання, що всі люди мають гідність, означає, що всі вони в 
змозі свідомо обрати моральну поведінку самі, а не сліпо слідувати 
нав’язаним кодексам честі з боку держави або корпорацій і станів. Тому 
повага до людської гідності стала першим і головним розділом «Хартії 
фундаментальних прав ЄС», базовою цінністю ЄС [Хартія 
фундаментальних…, 2000].  

На цьому наголошують у своїх працях С. Анісімов, В. Василенко, 
В. Тугарінов та інші науковці. Цінності служать еталоном, ідеалом для всіх 
людей і являють собою переконання, що поділяються з іншими, відносно 
цілей, яких потрібно прагнути. Без цінностей не може обходитися жодне 
суспільство, жодна особистість. Характерною особливістю кожної людини 
в період доктринальних змін у суспільстві є усвідомлення її власної 
причетності до глибинних процесів і подій, які в цьому суспільстві 
відбуваються. І це не може не позначитися на формуванні ціннісних 
орієнтацій особистості, сутність яких дедалі більше збагачується 
загальнолюдським змістом. У повсякденному житті суспільства цінності 
виступають соціально значущими орієнтирами діяльності суб’єктів [Пірен, 
2015]. 

Европейські цінності – не просто обіцянка, вони записані в угодах 
та регламентовані законодавством, їх вивчають науковці світу. Європейці 
створили систему – Європейський Союз, щоб підтримувати та захищати 
свої цінності. Такі цінності, як свобода, справедливість чи мир – це мета, а 
Європа – це лише засіб їхнього втілення, взірець для країн та народів світу, 
як облаштувати по-сучасному, на принципах людської гідності, науки та 
правових засад життя людей, яке на сьогодні є, як ніколи раніше, складним 
та обтяженим різними викликами: глобалізації, екології, кризовим станом 
суспільно-політичного розвитку [Тэтчер, 2014]. 

Гуманізм, як база європейських цінностей, є основою демократії та 
прав людини. У сучасній Україні проголошена пріоритетність 
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загальнолюдських цінностей над цінностями груповими, насамперед 
класовими, оскільки без цього неможливий подальший успішний розвиток 
як України в цілому, так і окремих народів, що її населяють. З огляду на 
ієрархію цінностей, тобто розташування цінностей відповідно до ролі, яку 
вони відіграють у житті окремої людини і суспільства, виділяють три їх 
групи. По-перше, це цінності, що мають другорядне значення для людини і 
суспільства. Без них нормальне функціонування суспільства і людини не 
порушується. По-друге, цінності повсякденного попиту і повсякденного 
побуту. До цієї групи належать більшість матеріальних і духовних 
цінностей, які охоплюють усе те, що необхідне для задоволення 
матеріальних і духовних потреб людини, без чого суспільство не може 
функціонувати і розвиватися. І, по-третє, вищі цінності. Вони включають 
складну, багатоярусну систему цінностей і відображають фундаментальні 
відносини й потреби людей у суспільстві. Сьогодні майже всі європейці 
поділяють такі цінності, як демократія, свобода, рівність, людська гідність 
та солідарність [Пірен, 2015].  

Першочерговими в освітній сфері є завдання морального ренесансу, 
оскільки бюрократія та корупція подекуди ускладнили і навіть перекрили 
шляхи реалізації реформування сучасної української освіти на 
демократичних засадах. Формування нової ціннісної системи неможливе 
без участі освітньої галузі, зокрема психологічної науки, де в центрі уваги 
є людина. Лише освітня сфера має у своєму арсеналі реальні важелі впливу 
на процес реалізації реформ та демократичних змін, починаючи 
реформування системи освіти, культури, модернізації інформаційної 
сфери, створення ефективної системи заохочення тощо. Як відомо, 
цінності формуються на основі суспільної практики. Слід зауважити, що 
наше суспільство перебуває в умовах ціннісного хаосу: старі, прорадянські 
цінності втрачають прихильників, а проголошені нові проєвропейські 
цінності ще не спрацьовують. Для впровадження європейських цінностей 
необхідною є просвітницька робота серед населення з формування 
психології відповідальності за все, що відбувається в державі та в їхньому 
житті. 

Висновки. Перелік гуманістичних європейських базових цінностей 
доводить їх взаємопов’язаність, яка означає, що одна цінність визначається 
та реалізується через решту. Так, свобода визначається через рівність всіх 
перед законом, відповідальність і гідність. А справедливість неможлива без 
правової рівності і соціальної солідарності. Демократія ж існує тільки в 
поєднанні з цінностями громадянства і правової держави. Європейські 
цінності не існують та не впроваджуються як окремі життєві орієнтації 
(свобода без відповідальності, або демократія без активного громадянства), 
а реалізуються як цілісна система, в якій кожна базова цінність визначає і 
конкретизує іншу базову цінність. Імплементація головних європейських 
цінностей потребувала прийняття правових норм і створення інститутів, 
які ці норми впроваджують і контролюють.  
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У сучасному європейському суспільстві освіті надається головна 
роль у вихованні базових європейських цінностей. Рада Європи розробляє 
потужні освітні проекти для вироблення єдиних стандартів європейської 
освіти, яка була б спрямована на формування демократичної 
громадянськості, гуманізації та толерантності. Українська освіта є 
невід’ємною частиною загальноєвропейського гуманітарного простору. 
Адже так можна забезпечити її повноцінне функціонування, збагачення 
ідеями, перебування на вищих щаблях сучасної науки та освіти. 
Входження до європейського науково-гуманітарного, технічного та 
культурного простору забезпечить українському студентству відповідний 
кругозір та зробить його конкурентоспроможним на ринку праці.  
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УДК 327(075) 
Вікторія Вінс  

 
ПСИХОЛОГІЯ СВІДОМОГО ВИБОРУ УКРАЇНЦЯМИ 

ЧЛЕНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 
 

Стаття присвячена висвітленню проблеми здійснення українцями свідомого вибору 
членства у європейському союзі в межах екзистенційної психології. На основі аналізу наукової 
літератури обґрунтовано поняття екзистенційного вибору, який у критичних життєвих 
ситуаціях набуває змісту особистісного вибору. Проаналізовано логіку поведінки людини в 
ситуації екзистенційного вибору з точки зору діяльнісного підходу. Зокрема, встановлено, що на 
прийняття щоденних рішень та життєво важливих громадянських виборів впливає морально-
етичний імператив, який регулює вчинки людини та її уявлення про істинно людське ставлення 
до себе та інших. 

Унаслідок інтеграції поглядів вітчизняних авторів на проблему цивілізаційного вибору 
виділено архетипи української ментальності, які впливають на здійснення українцями свідомого 
європейського вибору, а саме: індивідуалізм, світоглядну толерантність, кордоцентризм та 
глибинний оптимізм. 

Ключові слова: вибір, екзистенційний вибір, особистісний вибір, громадянський вибір, 
європейський вибір, цивілізаційний вибір, ментальні архетипи, світоглядна толерантність. 

 
Статья посвящена освещению проблемы осуществления украинцами сознательного 

выбора членства в европейском союзе в рамках экзистенциальной психологии. На основе анализа 
научной литературы обосновано понятие экзистенциального выбора, который в критических 
жизненных ситуациях приобретает содержания личностного выбора. Проанализирована логика 
поведения человека в ситуации экзистенциального выбора с точки зрения деятельностного 
подхода. В частности, установлено, что на принятие ежедневных решений и жизненно важных 
гражданских выборов влияет морально-этический императив, который регулирует поступки 
человека и его представления об истинно человеческом отношении к себе и другим. 

В результате интеграции взглядов отечественных авторов на проблему 
цивилизационного выбора выделено архетипы украинской ментальности, которые влияют на 
осуществление украинцами сознательного европейского выбора, а именно: индивидуализм, 
мировоззренческую толерантность, кордоцентризм и глубинный оптимизм. 

Ключевые слова: выбор, экзистенциальный выбор, личностный выбор, гражданский 
выбор, европейский выбор, цивилизационный выбор, ментальные архетипы, мировоззренческая 
толерантность. 

 
The article is devoted to highlighting the problem of the Ukrainians’ conscious choice of 

membership in the European Union within the framework of existential psychology, where the problem 
of choice is one of the key points. Based on the analysis of philosophical, historical, political and 
psychological literature about the problem of making decisions, the concept of existential choice is 
substantiated, which acquires the content of personal choice in the critical life situations. The logic of 
human behavior in the situation of existential choice according to the activity approach is been 
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analyzed. In particular, it is established that the moral and ethical imperative which regulates the 
actions of a person and the perception of a truly human attitude to itself and others influences the 
adoption of daily decisions and vital elections. 

As a result of integrating the views of domestic authors on the issue of civil choice as a variety 
of personal choice, there were highlighted the archetypes of the Ukrainian mentality that influence the 
implementation of the conscious European choice by Ukrainians, such as individualism, ideological 
tolerance, cordocentrism and deep optimism. 

The article also analyzes modern socio-psychological tendencies of the Western European 
countries according to the fact that they are likely to be the first consequences of the European choice in 
our society. So, firstly scientists  indicate the crisis of multiculturalism, which is intensified by the flow 
of emigrants, whom  erode the identity of the European countries; secondly, the crisis of the 
completeness and meaning of life - Europe is getting more and more united, it has high life standards, 
but at the same time the process of increasing the internal loneliness of a person, the decrease in the 
fertility rates, the creation of truly new trends in art still takes its place in EU. 

Psychological features of the conscious choice of Ukrainians about their membership in the 
European Union, which have been presented, make it possible to assert that this is a very complex form 
of civil choice. This choice is carried out by the person on the basis of orientation to the vital meaning, 
appeal to moral values, mental archetypes and is one of the optimal for the manifestation of subjectivity 
as an individual and society as a whole. 

Keywords: choice, existential choice, personal choice, civil choice, European choice, 
civilizational choice, mental archetypes, world outlook tolerance. 

 
 
Постановка проблеми. Спершу філософські роздуми, а пізніше 

психологічні дослідження дозволили вченим підійти до визначення 
людини поміж іншого як істоти, яка постійно здійснює вибір. Соціально-
політична ситуація розвитку сучасної людини актуалізує проблеми 
прийняття відповідальності за власне життя, проблеми прийняття рішення 
щодо власного майбутнього, яке присутнє в досвіді людини вже зараз. 
У зв’язку з цим проблема вибору вектору подальшого розвитку 
українського суспільства набуває актуальності і поняття про 
громадянський вибір стає центральним при визначенні напрямку вектору 
розвитку цілого народу. 

Останнім часом словосполучення «європейський вибір» стало для 
нас звичним і навіть стереотипним. Зрозуміло, що йдеться, передусім, про 
громадянський вибір цивілізаційного шляху на ґрунті європейських 
цінностей. Але що означає громадянський вибір? І який вибір робить 
Україна – європейський чи вибір достойного рівня життя, коли йдеться про 
членство у Європейському Союзі взагалі? 

Зупинимося на аналізі сутності конструкту європейського вибору 
та його основних ознак у межах екзистенційної психології, де проблема 
вибору є однією із ключових ще з моменту її зародження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Психологи, як правило, 
термін «екзистенція» (існування) використовують за умови, коли прагнуть 
дослідити людину не як сукупність стійких особистісних рис та моделей, а 
як динамічні процеси її формування й розвитку в якості існуючої, тобто 
людини, яка володіє активною суб’єктивною сутністю. З метою 
обґрунтування поняття громадянського вибору, зокрема європейського, ми 
зверталися до робіт класичних психологів, які займалися розробкою 
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феноменології вибору особистості (Л. Бісвангер, С. Мадді, Р. Мей, 
А. Ленгле, Є. Фромм, В. Франкл, І. Ялом); у тому числі сучасних 
дослідників, які поділяють екзистенційні традиції (К. Абульханова, 
С. Братченко, Ф. Василюк, Д. Леонтьєв, М. Папуш, В. Роменець, 
С. Рубінштейн, В. Татенко та ін.). З’ясування диференційних ознак та 
властивостей громадянського вибору як різновиду особистісного вибору 
стало можливим на основі аналізу теоретичних конструктів психології 
сенсу Д. Леонтьєва, в якій автор найбільш складний різновид вибору в 
критичних життєвих ситуаціях називає особистісним або екзистенційним 
вибором. 

Метою написання статті стала необхідність обґрунтування 
сутності конструкту свідомого вибору українцями членства у 
європейському союзі як значущого громадянського вибору та його 
основних ознак і властивостей в межах екзистенційної психології. 

Виклад основного матеріалу. У філософії екзистенціалізму 
ситуація екзистенційного вибору розглядалася як надзвичайна 
[Папуш, 2001]. До того ж, філософія екзистенціалізму бурхливо 
розвивалася в період другої світової війни, коли настрої в суспільстві 
сприяли тлумаченню цих ситуацій як безнадійних. Тоді вважалося, що 
людина може потрапити в ситуацію екзистенційного вибору лише за 
умови, коли буденне ставлення до реальності стає неможливим через 
надзвичайні зовнішні обставини. Але при цьому, оскільки ситуація не має 
реального виходу, вибрати, по суті, було нічого. 

Ретельний аналіз різноманітних концепцій вибору, представлених у 
вітчизняній та зарубіжній психологічній науці, дозволяє на 
феноменологічному рівні стверджувати, що екзистенційний вибір – це 
вибір особливого, вищого порядку, він вимагає від суб’єкта актуалізації 
глибинних ціннісно-смислових утворень його особистості [Василюк, 1997; 
Мерсиянова, 2010; Филоник, 2009]. У сучасному розумінні з 
екзистенційним вибором людина стикається не лише в надзвичайних 
ситуаціях, але й у ситуації зміни життєвих позицій, моделюванні 
життєвого шляху на переломних етапах. 

Таким чином, екзистенційний вибір неминуче провокує зміни в 
житті людини, перебудовуючи ціннісно-смислову систему, самоставлення 
та ставлення до інших. На основі зміни діяльності людини, її вчинків 
конструюються нові життєві події. Так, екзистенційний вибір, будучи 
магістральним, задає окремим виборам нові критерії та показники. 

Якщо брати до уваги той факт, що громадянський вибір 
цивілізаційного шляху передбачає внутрішню діяльність індивіда в 
напрямку надання переваги тій чи іншій альтернативі, варто 
проаналізувати логіку поведінки людини в таких ситуаціях, запропоновану 
Д. Леонтьєвим у його мультирегуляційній моделі особистості 
[Леонтьев, 2003]. Так, даючи відповідь на питання про те, чому люди 
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роблять те, що вони роблять, учений пропонує шість варіантів логіки 
певної поведінки. 

Перша логіка – логіка задоволення потреб, коли люди щось 
роблять, аби задовольнити свої потреби. 

Друга – логіка реагування на стимули, коли люди щось роблять, 
тому що їх щось спровокувало чи на них вплинуло. 

Третя логіка – люди чинять так тому, що вони так робили завжди. 
Це логіка відтворення вироблених стереотипів. До речі, три перші логіки 
однакові і в людей, і у тварин. 

Четверта логіка – «тому що всі так роблять» – логіка соціальної 
нормативності: відповідність соціальним вимогам, нормативам, соціальним 
очікуванням. Ця логіка специфічна для людей. Але характеризує не 
особистість, а скоріше за все індивіда. 

П’ята логіка – «тому що для мене це важливо» – логіка сенсу або 
логіка життєвої необхідності, специфічна для особистості й така, що її 
конституює. Це смисловий рівень, на якому поведінка людини 
орієнтується на всю систему відносин зі світом і відповідає життєвим 
сенсам. Автор моделі стверджує, що людина є особистістю настільки, 
наскільки її життя визначається саме цією логікою. Орієнтуючись на сенс, 
людина піднімається над ситуацією. 

Шоста логіка – логіка вільного вибору: «а чому б і ні?»; цей рівень 
характеризує міру особистісної зрілості і, звісно, притаманний далеко не 
всім особистостям [Леонтьев, 2003: с. 155-156]. 

Зрозуміло, що всі ці логіки тісно переплетені в поведінці людини і 
мають свою питому вагу. Д. Леонтьєв наголошує на тому, що питома вага 
кожної логіки в спектрі механізмів регуляції поведінки буде слугувати 
«кількісною мірою особистості [Леонтьев, 2003: с. 158]». 

У руслі представленої моделі особистості можна припустити, що 
вибір членства у європейському союзі, як суб’єктивно значущий для 
особистості, буде здійснюватися на основі її уявлень про цінності, мораль 
та про гідну самореалізацію. За умови усвідомлення особистістю 
моральних, соціальних та юридичних норм, що є необхідною 
психологічною умовою здійснення продуктивного громадянського вибору, 
такий вибір буде здійснюватися у п’ятій, тобто смисловій логіці, або в 
шостій – логіці вільного вибору. У тому разі, коли громадянський вибір 
здійснюється нецілісною або незрілою особистістю, можна говорити про 
четвертий або ще нижчі рівні смислової системи регуляції поведінки 
людини, як описує їх Д. Леонтьєв. Таким чином, на прийняття щоденних 
рішень та життєво важливих виборів впливає морально-етичний імператив, 
що регулює вчинки людини та її уявлення про істинно людське ставлення 
до себе та інших. 

Крім морального імперативу, на здійснення українцями свідомого 
громадянського вибору на користь членства у ЄС очевидно впливають 
ментальні риси. Більшість дослідників виділяють індивідуалізм як 
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найсуттєвішу рису культури і ментальності українського народу. Дійсно, 
індивідуалізм був породжений самою логікою української історії, і саме 
індивідуалізм упродовж століть ставав на заваді розвитку повноцінної 
держави. Адже національний егоїзм, хоч і надає деякі короткочасні 
переваги в тактичному плані, як стверджують С. Пирожков та Н. Хамітов, 
однак у стратегічному – може становити неабияку загрозу власним 
довгостроковим інтересам, сприяти формуванню небажаного іміджу в 
світовому співтоваристві... тощо» [Пирожков, 2016: с. 11]. 

Наступним архетипом української ментальності, як зазначають 
вказані дослідники, можна назвати світоглядну толерантність, яка виражає 
здатність українського народу приймати в свою культуру ментальні 
настанови інших народів та їхніх культур [Пирожков, 2016]. 

Важливим архетипом української ментальності та культури, який 
впливає на своєрідність самореалізації особистості українця, є також 
кордоцентризм. Кордоцентризм означає перевагу душевного над 
раціональним і прагматичним, виражає домінанту чуттєвості в житті 
українця. Цьому архетипу співзвучні такі риси національної психології 
українського народу як сентименталізм і любов до природи. 

До важливих архетипів української ментальності і культури, 
здатних глибинно зумовлювати гідну самореалізацію, вчені також 
відносять і глибинний оптимізм. Глибинний оптимізм проявляється в іронії 
та специфічному гуморі українців, що мають як зовнішню, так і внутрішню 
спрямованість. У сфері християнських уявлень глибинний оптимізм 
українця знаходить себе в світлій апокаліптичності – переживанні «кінця 
світу» як творення кращого буття [Пирожков, 2016]. 

Окресливши архетипи української ментальності та культури, які 
впливають на здійснення свідомого європейського вибору, варто 
осмислити й сучасні суспільно-психологічні тенденції в країнах західної 
Європи, оскільки саме ці тенденції, ймовірно, будуть найпершими 
наслідками європейського вибору в нашому суспільстві. 

Країни західної Європи, як відслідковують сучасні філософи, 
політологи та соціологи, нині переживають сплеск свого буття 
[Хамітов, 2016; Чепурко, 2015]. І в той же час вони переживають 
фундаментальну кризу: по-перше, кризу мультикультурності, що 
посилюється потоком емігрантів, які розмивають ідентичність країн 
Європи; по-друге, кризу повноти і сенсу життя – Європа все більше 
об’єднується, у ній високий рівень життя, але разом із цим триває процес 
наростання внутрішньої самотності людини, падіння рівня народжуваності, 
творення дійсно нових течій у мистецтві тощо [Цивілізаційний вибір…, 
2016: с. 192]. 

Враховуючи ці тенденції, вчені припускають, що на початку 
третього тисячоліття Західна Європа за зовнішньої стабільності може 
прийти до фундаментальної внутрішньої нестабільності. Ця внутрішня 
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нестабільність прихована у глибинах колективного підсвідомого, але від 
цього не стає менш значущою [Цивілізаційний вибір…, 2016]. 

Можлива внутрішня нестабільність буття Західної Європи у ХХІ 
столітті пов’язана, на думку згаданих дослідників, перш за все, із браком 
душевного й духовного спілкування, з розвитком інформаційно-
мережевого суспільства, яке все більше автоматизує різні прояви 
механічно-нетворчої діяльності, виштовхуючи її зі сфери людського буття. 
Враховуючи ментально-психологічні характеристики західних європейців, 
це може спричинити значною їх кількістю втрату сенсу життя, власної 
значущості, кризу самореалізації [Цивілізаційний вибір..., 2016]. 

Однак за певних умов остання тенденція, на думку сучасних 
учених, може перетворитися з глибинного дестабілізуючого чинника на 
умову та спосіб подолання внутрішньої самотності і відчуження, які 
дістаються постіндустріальному людству інформаційно-мережевої доби як 
хворобливий спадок людства попередньої епохи. За яких умов це 
можливо? Для відповіді на це запитання С. Пирожков згадує про 
специфічні риси української ментальності [Пирожков, 2016: с. 12]. 
Для слов’янської ментальності взагалі характерною є перевага 
екзистенціально-внутрішньої, душевно-духовної комунікації над 
комунікацією раціонально-зовнішньою, здатність до світоглядної 
толерантності. Така здатність, як ми вже про це згадували, виступає 
споконвічною архетиповою рисою ментальності української людини. 
Світоглядна толерантність українця в її найкращих формах означає повагу 
до чужого, акцент на моментах єдності, а не чужорідності. І якщо майже до 
кінця минулого століття ця толерантність виступала слабкістю, то тепер 
вона стає силою, адже сьогодні світоглядна толерантність стає необхідною 
передумовою існування сучасного суспільства. 

Спираючись на загальнослов’янську перевагу душевно-духовного 
спілкування та власну світоглядну толерантність, українська ментальність 
може запропонувати Західній Європі конструктивні способи розв’язання 
глибинних суперечностей її життя. 

Таким чином, європейській культурі потрібна особистість українця 
як джерело нових оригінальних філософських та психологічних ідей і 
способів взаємодії, що могли б духовно оживити взаємодію культур і 
народів західноєвропейської цивілізації та сприяти пошуку нових сенсів у 
житті особистостей цієї цивілізації на ґрунті світоглядної толерантності. 

А українцям від такої інтеграції необхідно отримати можливість 
гідної самореалізації, яка полягає в розкритті життєвого потенціалу 
людини в тілесному, творчому й духовному вимірах, що робить її 
креативною, а тому корисною для сучасного суспільства. Гідна 
самореалізація означає діяльність, яка не лише розкриває здібності 
людини, здійснює її цілі й цінності, а й приносить задоволення її потреб та 
потреб її родини. Гідно самореалізована людина є щасливою – і в професії, 
і в родині, і в соціальному громадянському просторі. Така людина здатна 
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створювати відкрите демократичне суспільство, яке не знищує свободу в 
обмін на «добробут», а робить економічну, політичну, духовну свободу 
особистості умовою свого розвитку [Цивілізаційний вибір…, 2016]. 

Отже, європейський вибір українців у сучасному глобалізованому 
світі повинен будуватися на основі взаємної значущості, а отже, 
толерантної взаємодії, поєднання цінностей культур і ментальностей 
нашого народу та інших націй. Цей процес повинен бути цілком 
органічним і, в той же час, цілеспрямованим, відбуватися на основі 
відкритого діалогу. 

На наш погляд, представлені психологічні особливості свідомого 
вибору українцями членства в європейському союзі дозволяють нам 
стверджувати, що це дійсно надзвичайно складний різновид 
громадянського вибору, який має місце в значущих життєвих ситуаціях. Це 
достатньо відповідальний акт, який здійснюється особистістю на основі 
орієнтування на життєвий сенс, звернення до моральних цінностей, 
ментальних архетипів і є одним з оптимальних для прояву суб’єктності як 
індивіда, так і суспільства в цілому. 

Висновки і пропозиції. Проблема свідомого вибору членства в 
європейському союзі має складну й суперечливу інтерпретацію та є на 
сьогоднішній день мало дослідженою. 

На прийняття щоденних рішень і життєво важливих виборів 
впливає морально-етичний імператив, що регулює вчинки людини та її 
уявлення про істинно людське ставлення до себе й інших. Психологічною 
умовою для здійснення продуктивного громадянського вибору є 
усвідомлення особистістю моральних, соціальних та юридичних норм 
суспільства. 

Серед головних чинників, що впливають на здійснення свідомого 
європейського вибору, вчені виділяють такі ментальні риси українців: 
індивідуалізм, світоглядну толерантність, кордоцентризм та глибинний 
оптимізм. Саме раціональне та розумне їх використання може стати 
конструктивним способом розв’язання глибинних суперечностей 
західноєвропейського суспільства, а саме мультинаціональної кризи та 
екзистенційної депривації. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК 

У ХІМІЧНО ЗАЛЕЖНИХ ОСІБ В ГРУПОВІЙ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІЙ РОБОТІ  

 
У статті висвітлено проблему психологічних особливостей хімічно залежних осіб, 

особливостей реабілітації хімічної залежності в умовах закритого реабілітаційного центру та 
способів організації і методів проведення групової та індивідуальної психотерапевтичної 
роботи, скерованої на формування комунікативних та соціальних навичок у реабілітантів. 
Показано, що таку роботу ускладнює ряд причин, а саме низька мотивація реабілітантів, 
скептичне ставлення до реабілітації та терапії, виражений опір до психотерапевтичних 
втручань, що вимагає від психотерапевта великого такту та емоційного внеску, а також 
великого обсягу часу і докладених зусиль. У результаті проведеної психотерапевтичної роботи 
зафіксовано зростання показників готовності до вступу в соціальний контакт у складних 
життєвих ситуаціях, здатності до розуміння оточуючих, прагнення включатися в соціальні 
стосунки, емоційної стабільності і врівноваженості, що засвідчує її ефективність.  

Ключові слова: хімічна залежність, наркоманія, алкоголізм, реабілітація, 
психотерапія, соціальні та комунікативні навички, соціальна взаємодія, ресурс, соціальний 
досвід. 
 

В статье рассматривается проблема психологических особенностей химически 
зависимых лиц, особенностей реабилитации химической зависимости в условиях закрытого 
реабилитационного центра и способов организации и методов проведения групповой и 
индивидуальной психотерапевтической работы, направленной на формирование 
коммуникативных и социальных навыков у реабилитантов. Такую работу усложняет ряд 
причин, а именно низкая мотивация реабилитантов, скептическое отношение к реабилитации и 
терапии, выраженное сопротивление к психотерапевтическим вмешательствам, что требует 
от психотерапевта большого такта и эмоционального вклада, а также большого объема 
времени и прилагаемых усилий. В результате проведенной психотерапевтической работы 
зафиксирован рост показателей готовности к вступлению в социальный контакт в сложных 
жизненных ситуациях, способности к пониманию окружающих, стремлению включаться в 
социальные отношения, эмоциональной стабильности и уравновешенности, что подтверждает 
ее эффективность.  

Ключевые слова: химическая зависимость, наркомания, алкоголизм, реабилитация, 
психотерапия, социальные и коммуникативные навыки, социальное взаимодействие, ресурс, 
социальный опыт. 
 

Chemical dependence is a psychical and somatic state that is the consequence of repeated 
use of natural or synthetic psychoactive substance. Drug addict is a person aspiring to escape from 
reality by artificial change of the consciousness state, by development and support of intensive 
emotions with psychoactive substances use. To turn drug addict back to sober life is an extraordinarily 
difficult task, as he, as a rule, chooses such way of life ignoring the opinion of social surrounding and 
not paying attention to negative consequences. Drug addicts are extremely dangerous for society 
because of their readiness for breaking of social and moral rules for the sake of drug use. In the 
process of rehabilitation drug addicts must get experience of effective social behavior, that, 
presumably, is the most difficult task of rehabilitation team.  

In the article the problem of psychological features of chemically dependent persons, features 
of rehabilitation of chemical dependence in the conditions of the closed rehabilitation center and ways 
of organization and methods of realization of the group and individual psychotherapeutic work sent to 
forming of communicative and social skills of chemically dependent persons is illuminated. Such work is 
very complicated by the row of reasons, namely subzero motivation of addicts, sceptic attitude toward 
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rehabilitation and psychotherapy, hard resistance to psychotherapy influence, that requires from a 
psychotherapist a big tact, high emotional contribution, and large amount of time and effort. 

As a result of the conducted psychotherapeutic work the increase of indexes of readiness to 
social contact in difficult situations, capacities for understanding of social surrounding, aspiration to 
join in social relationships and emotional stability is fixed, that certifies its efficiency. Group 
psychotherapeutic work helps to analyze the methods of contact organization with personal needs and 
social environment and its breaking, allows to recoup the lack of adequate social experience and 
provide addict with working instruments for the independent gaining of such experience in the future.  

Keywords: chemical dependence, drug addiction, alcoholism, rehabilitation, psychotherapy, 
social and communicative skills, social cooperation, resource, social experience. 
 
 

Постановка проблеми. Хімічна залежність, за визначенням 
Всесвітньої організації охорони здоров’я, – це психічний, а іноді 
соматичний стан, що є наслідком повторного вживання природної або 
синтетичної психоактивної речовини [Старшенбаум, 2006: с. 5]. 
Узалежненого характеризує прагнення до втечі від реальності шляхом 
штучної зміни свого психічного стану, розвитку і підтримки інтенсивних 
емоцій за допомогою прийому психоактивних речовин. За даними МВС, в 
Україні біля 500 тисяч наркозалежних, з них 171,6 тисяч вживають 
наркотики регулярно, більшість з яких характеризується асоціальною та 
антисоціальною поведінкою. Повернути хімічно залежного до 
нормального життя надзвичайно важко, оскільки він, як правило, обирає 
такий спосіб життя, не рахуючись з думкою оточуючих та не звертаючи 
уваги на негативні наслідки. На реабілітацію таких осіб скеровують 
близькі люди, родичі, а оскільки мотивації до зміни свого способу життя у 
залежних бракує, часто єдиним можливим виходом з ситуації є закриті 
центри, де реабілітація залежного є примусовою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями 
проблеми хімічної залежності та можливостей відповідної 
психотерапевтичної допомоги займались Г. Крістал, Ц. Короленко, 
К. Корольов, Т. Дмітрієва, Г. Старшенбаум, Г. Бюрінгер, Р. Ферстль, 
В. Уілсон, Р. Сміт, Т. Горськи, Ч. Дедерік. Зокрема виявлено, що хімічно 
залежним особам притаманні пригнічений емоційний стан, астенія, 
знижена здатність до тривалої цілеспрямованої діяльності, емоційна 
лабільність, низька стресостійкість, тривожність, дратівливість, 
підозрілість, низька самооцінка, схильність до маніпуляцій і брехні у 
стосунках [Короленко, Дмитриева, 2001: с. 37; Кристал, 2000: с. 85]. 
Досвід пошуку, придбання і вживання забороненої речовини дозволяє 
залежному відчути себе ефективним: «ані закон і міліція, ані контроль з 
боку суспільства і сім’ї, ані відсутність грошей і матеріальних засобів, ані 
багато що інше, що могло б бути непереборною перешкодою для людини, 
що не страждає на наркоманію, не є перешкодою для наркомана. При 
цьому завжди цей складний ланцюжок поведінкових актів і подій 
завершується позитивним підкріпленням з яскраво вираженим тілесним 
компонентом» [Березин, Лисецкий, Назаров, 2001: с. 23]. Соціальне 
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оточення, зайняте вирішенням повсякденних соціальних і професійних 
завдань у процесі вживання стає для залежного ворожим, нецікавим та 
незрозумілим. Узалежнені в процесі вживання є небезпечними для 
суспільства у зв’язку з готовністю переступати через будь-які соціальні та 
моральні норми задля досягнення мети – вживання ПАВ 
[Бюрингер, Ферстль, 2003: с. 984]. У процесі реабілітації залежний має 
отримати досвід ефективної соціальної поведінки, що, мабуть, є 
найскладнішим завданням реабілітаційної команди [Горськи, 2003: с. 59].  

Незважаючи на загалом велику кількість публікацій на дану тему, 
мало зустрічається досліджень, що присвячені методам 
психотерапевтичної роботи з хімічно залежними, які перебувають на 
примусовій реабілітації, що зумовлює актуальність нашої теми 
дослідження.  

Ціль дослідження – аналіз психологічних особливостей 
реабілітантів закритих центрів для хімічно залежних, умов 
психотерапевтичної роботи з ними та особливостей її ефективної 
організації, а також можливостей розвитку їхніх комунікативних і 
соціальних навичок у груповій психотерапевтичній роботі.  

Виклад основного матеріалу. У дослідженні взяло участь 32 
особи, які перебували на примусовій реабілітації в двох закритих 
приватних реабілітаційних центрах, з них 27 чоловіків та 5 жінок віком 
від 19 до 52 років. У дослідженні використовувались такі діагностичні 
методики, як опитувальник міжособистісних стосунків В. Шутца 
(адаптований А. Рукавішніковим), багатофакторний опитувальник 
особистості (Р. Кеттелл), методика діагностики стратегій та моделей 
поведінки подолання (С. Хобфолл), методика діагностики емпатійних 
здібностей (В. Бойко), Гіссенський особистісний опитувальник, методика 
діагностики перцептивно-інтерактивної компетентності (Н. Фетіскін). 
Контрольна група складалася з 30 осіб без ознак хімічної залежності, з 
них 25 чоловіків та 5 жінок віком від 20 до 45 років. 

У результаті дослідження виявлено, що хімічно залежні особи 
характеризуються більшою розслабленістю та апатичністю (М1емп=4,00, 
М2емп=5,72, t=2,41, р≤0,05), більшою схильністю до пригніченого 
похмурого настрою (М1емп=46,36, М2емп=52,07, t=2,04, р≤0,05). 
У складних життєвих ситуаціях наркозалежні менш здатні до асертивних 
дій (М1емп=19,82, М2емп=21,59, t=2,09, р≤0,05), більш схильні до 
обережних дій (М1емп=23,54, М2емп=20,35, t=-2,6, р≤0,05), більш схильні 
до імпульсивних дій (М1емп=20,46, М2емп=18,52, t=-2,8, р≤0,05). Хімічно 
залежні особи мають меншу здатність до ідентифікації в емпатії 
(М1емп=1,55, М2емп=2,96, t=3,12, р≤0,01). Діагностика типів особистості 
за методикою Дж. Олдхема та Л. Морріса показала найбільшу 
вираженість таких типів особистості, як пильний (37,8%), авантюрний 
(41,7%) і агресивний (51,3%).  
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Аналіз потреб, які могли бути задоволені за допомогою речовини 
показав, що лише про небагатьох можна сказати, що в їхньому випадку 
«життя у вживанні» та особистість підходять одне до одного як «ключ до 
замка». У такому разі залежні говорили, наприклад: «Я спробував героїн і 
зрозумів, що це моє, що я наркоман, мені це подобається і я робитиму це 
надалі». Мотивація вживання переважно атарактична, гедоністична, 
субмісивна, псевдокультуральна, пізнавальна, гіперактиваційна (водії 
таксі, прикордонники, працівники сфери ІТ, діджеї та танцівники), що 
свідчить про недостатність навичок соціальної взаємодії та емоційної 
саморегуляції. З часом розвивається патологічна мотивація, пов’язана з 
наявністю абстинентного синдрому, вбудованістю речовини в 
життєдіяльність організму, коли вживання вже не супроводжується 
переживанням задоволення, а стає необхідністю для підтримки 
задовільного функціонування організму.  

Дослідження виявило, що хімічно залежні особи відрізняються 
нижчим рівнем розвитку абстрактного інтелекту (М1емп=7,27, 
М2емп=9,41, t=2,17, р≤0,05), нижчим рівнем розвитку уяви та творчого 
потенціалу (М1емп=4,54, М2емп=6,09, t=2,14, р≤0,05), нижчою 
критичністю розуму та меншою кількістю інтелектуальних інтересів 
(М1емп=6,91, М2емп=8,63, t=2,45, р≤0,05), через що вони можуть бути не 
здатні асимілювати досвід, робити висновки з пережитого, що призводить 
до повтору вживання ПАВ, незважаючи на негативні наслідки. 

Можна так само відмітити високу згуртованість хімічно залежних 
(як маргінальної соціальної групи при високому рівні конфліктності в 
стосунках) і те, як легко вони об’єднуються в групу «ми» проти групи 
«вони»: всі, що проживають і працюють у центрі, проти зовнішнього світу 
і працівників, які «приходять» (у тому числі психотерапевта), реабілітанти 
проти адміністрації, адміністрація (залежні з різними термінами тверезості) 
проти реабілітантів, наркозалежні проти алкозалежних, «середня ланка» 
(що допомагає адміністрації) проти інших реабілітантів, а також усі проти 
всіх залежно від особистих симпатій і антипатій. Виражена конфліктність у 
стосунках «ми-вони» постійно вимагає медіації з боку психотерапевта, 
допомоги в прямому висловленні своїх побажань замість пошуку обхідних 
шляхів і пасивно-агресивних маневрів.  

Якщо психотерапевт не є «тверезим залежним», це привід для 
знецінення його допомоги («ти ніколи не зможеш мене зрозуміти») і невіри 
в можливість свого одужання, в ефективність реабілітаційного процесу 
взагалі. Тривалість формування стосунків довіри з такою реабілітаційною 
групою та адміністрацією велика, а ціна помилки психотерапевта висока. 
Психотерапевт опиняється в хиткому становищі: з одного боку, 
адміністрація вимагає інформації про те, що відбувається в групі, з іншого 
боку, група вимагає збереження конфіденційності, яка в умовах закритої 
реабілітаційної спільноти порушується на кожному кроці. Слід також весь 
час пам’ятати, що інформація, надана психотерапевтом, може бути 
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використана адміністрацією для «покарання» реабілітантів без узгодження 
характеру і міри цього покарання з психотерапевтом. Це складає 
характеристику психологічного клімату, в якому психотерапевт має 
організувати ефективну групову та індивідуальну психотерапевтичну 
роботу.  

Один з ефективних підходів до роботи з такою реабілітаційною 
групою – це розвиток соціальних навичок та інтересів, здатності до 
побудови конструктивних стосунків і соціальних зв’язків особистості. 
Часто реабілітанти не можуть згадати практично ніякого позитивного 
соціального досвіду, пов’язаного з періодом після початку вживання, а 
решта або пов’язане з далеким дитинством або загубилося в пам’яті, тому 
знайти ресурс у цій зоні дуже важко. Тверезе життя для них практично ніяк 
не конкретизується, а «життя у вживанні» дуже детально може бути 
описане мовою адикції та проілюстроване (вправа «Квадрат Декарта» 
«Що є, оскільки було вживання»? і «Що було б, якби вживання не було»?). 
У такій ситуації психотерапевт, що не має досвіду вживання і залежності, 
обґрунтовує корисність свого погляду на ситуацію вживання тим, що він є 
представником того суспільства, яке не має досвіду залежності та якому 
доведеться пояснювати детально, що це таке, шукати метафори, аналогії, і 
з яким далі доведеться взаємодіяти в тверезому житті. Це те, що прояснює 
різницю між терапевтом і групою, полегшує міжособистісне сприймання 
реабілітантів і опрацьовує тему конфлюенції в групі. На цьому етапі 
розвиваються навички соціальної перцепції (вправи «Кого мені нагадує ця 
людина»? «Свій і чужий», «Асоціації», «Дзеркала», вправи, пов’язані з 
невербальними проявами).  

Виявлення і опрацювання інтроектів можна здійснювати за 
допомогою вправи «Що я знаю про себе від інших людей», яка дозволяє 
виявити, що досвід взаємодії соціального оточення і самого залежного є у 
великій своїй частині незадовільним для обох сторін. Велика кількість 
інтроектів залежних пов’язана з когнітивними генералізаціями і 
спотвореннями: перекладанням відповідальності із себе на інших, 
гіпертрофованими або негативними очікуваннями від інших, глобальними 
висновками і розщепленими образами себе та інших. Уявлення 
реабілітантів про себе опрацьовувалося за допомогою вправ «Хто я?», 
«Я інвертоване», проективних і діагностичних тестів (тест імовірнісних 
розладів Дж. Олдхема та Л. Морріса, «Хто я» М. Куна і Т. Макпартленда, 
«Неіснуюча тварина», «Будинок-Дерево-Людина», «Кінетичний малюнок 
сім’ї»). Такі методики в роботі викликають великий інтерес, а також дають 
можливість побудувати обґрунтоване та цілісне уявлення про себе, 
що базується на об’єктивних показниках.  

Замінити негативні уявлення про себе на ті, що сприятимуть 
побудові життєвої перспективи, дозволяють вправи, спрямовані на пошук і 
розвиток особистісних ресурсів («Галерея слави», «5 символів мого 
життя», методики роботи з асоціативними картами). Подібні вправи в 
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парадоксальний спосіб іноді є фруструючими для групи, оскільки в 
минулому залежних іноді якраз перебувають реальні моменти слави – 
великі заробітки, високий статус, добрі стосунки в сім’ї, спортивні та 
академічні досягнення.  

Окрема тема в житті такої психотерапевтичної групи – це велика 
кількість генералізованих та індивідуалізованих проекцій і пов’язаних з 
цим ворожості, підозрілості, конфліктності, опрацювання яких 
відбувається в динамічному форматі роботи реабілітаційної групи, що 
дозволяє перейти до відкритого вираження почуттів, розгляду варіантів 
конструктивної взаємодії в конфлікті, відстежування екстрапунітивних, 
агресивних, пасивно агресивних та аутоагресивних способів реагування 
(вербальний фрустраційний тест Л. Собчик, методика малюнкової 
фрустрації С. Розенцвейга, «Біографія опонента в конфлікті»). Взагалі 
динаміка в таких групах багато в чому обумовлена тим, що учасники 
проживають разом, і тому їхні стосунки розвиваються набагато швидше, 
ніж у звичайній психотерапевтичній групі, де учасники збираються 
спеціально для такої роботи.  

Так само можна досліджувати стосунки і способи взаємодії в групі 
за допомогою вправ «Кораблетроща», «Війна світів», «Дилема в’язня», 
«Цивілізації», вправ на тімбілдінг, прояснювати соціальні атитюди за 
допомогою вправ «Пасажири в купе», техніки репертуарних решіток 
Дж. Келлі. У процесі опрацювання проекцій розвиваються навички 
соціальної перцепції, комунікації і взаємодії, толерантність і здатність до 
співпраці. Це сприяє розгортанню ретрофлексії і дає дорогу розвитку 
навичок самоконтролю та емоційної саморегуляції (дихальна гімнастика, 
техніка нервово-м’язової релаксації Е. Джейкобсона, техніка аутогенного 
тренування Й. Шульца, техніка TRE, майндфулнес тощо), що сприяє 
емоційній стабілізації, меншій імпульсивності та більшій адекватності 
соціальної поведінки і розвитку уміння піклуватися про власне емоційне 
благополуччя та впевненості в собі.  

Здатність слухати і чути, ставити запитання, на які співбесіднику 
цікаво відповідати та уникати некоректних запитань і відповідей, уміння 
поважати психологічний простір іншого, давати і брати в стосунках, 
домовлятися – усе це навички, що сприяють комфортному контактуванню. 
При зростаючій довірливості стосунків у групі можна робити вправи 
«Падіння на довіру», «Пропозиція і попит», «Сліпий і провідник», «Мати і 
дитина», «Мій психологічний простір», «Живі скульптури», «Маски», 
«Те, про що я досі мовчав», «Красуня і Чудовисько», «Таємна кімната», 
«Невластиві ролі», «Справжній Я».  

Динаміку одужання і стосунків у групі можна відстежувати за 
допомогою техніки «Портрет по колу», «100 запитань по колу», 
«Додатковий тиждень», «Сила мовлення», асоціативних карт і творів на 
вільну тему (із зростанням термінів тверезості тематика вживання повільно 
редукується, хоча загалом можна сказати, що як серед реабілітантів, так і 
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серед тверезих співробітників центру тематика вживання і реабілітації є 
домінантною не лише в діловому, але й у дружньому спілкуванні).  

У зв’язку з поширеною серед залежних поглиненістю минулим 
важливою є тема перетворення проблеми в завдання і формування образу 
позитивного майбутнього. Образи майбутнього можна діагностувати та 
формувати за допомогою вправ «25 бажань», «4 пори року моєї душі», 
«Простір проблем», «Перетворення проблеми в мету». Образи майбутнього 
у залежних часто недостатньо конкретні та реалістичні, а пропозиція 
почати щось робити вже сьогодні для досягнення бажаного майбутнього 
(наприклад, вивчати іноземну мову) зустрічається ними без ентузіазму. 
Актуалізація теми майбутнього для залежних, що перебувають на 
примусовій реабілітації, актуалізує тему «я все можу, тільки дайте мені 
вийти звідси», що може повертати назад у психотерапевтичній роботі в 
первинне заперечення проблеми або її мінімізацію.  

Важливою темою в контакті є розвиток здатності давати і приймати 
зворотний зв’язок, що сприяє асиміляції соціального досвіду та розвитку 
соціальної адаптивності. Зворотний зв’язок можна будувати за принципом 
навчання здатності давати підтримку і визнання (вправа «Подарунки», 
«Визнання заслуг», «Компліменти», «Мрія і потенціал»), що сприяє 
корекції самооцінки учасників, розвиткові самоприйняття, покращенню 
психологічного клімату в групі.  

Ефективність проведеної психотерапевтичної роботи, яка тривала 
шість місяців з частотою три рази на тиждень, підтверджується 
результатом повторного психодіагностичного зрізу, що виявив зростання 
показників вступу в соціальний контакт у складних життєвих ситуаціях 
(M1емп=32,7, М2емп=39,8, Т=17,5, Z=3,9, p≤0,01), здатності до розуміння 
інших людей (M1емп=18,4, М2емп=21,1, Т=13, Z=3,4, p≤0,01), прагнення 
включатися в стосунки (M1емп=5,8, М2емп=6,01, Т=13, Z=4,12, p≤0,01) та 
емоційної стійкості (M1емп=6,7, М2емп=8,25, Т=18,13, Z=4,07, p≤0,01). 
У контрольній групі, яка не піддавалась психотерапевтичному впливу, змін 
показників виявлено не було. Отже, хімічно залежні реабілітанти стали 
більш відкритими і готовими до конструктивної соціальної взаємодії та 
більш емоційно зрілими і врівноваженими, що є доброю запорукою 
подальшого тверезого життя, соціальної адаптації й ефективного 
соціального функціонування особистості та, відповідно, її задоволеності 
життям, що є найкращою профілактикою вживання психоактивних 
речовин.  

Висновки. Необхідність розвитку соціальних навичок 
(перцептивних, комунікативних, інтерактивних, психологічних механізмів 
емпатії, рефлексії, ідентифікації, умінь слухати, цікавитися іншими, 
отримувати і давати підтримку, здатності до розуміння себе та інших) 
обумовлена тим, що тривалий досвід взаємодії з агентом адикції, неживим 
об’єктом, речовиною, призводить до вихолощення сфери міжособистісних 
стосунків залежного, зведення її до стереотипних поведінкових 
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маніпуляцій. Формування залежності, у свою чергу, часто обумовлене саме 
досвідом і вираженим страхом відкидання та недостатністю соціальних 
навичок, тим, що сфера стосунків для адикта є небезпечною, мало 
передбачуваною територією, пересування якою вимагає від нього 
надмірних емоційних і особистісних витрат. Роботу ускладнює низька 
мотивація реабілітантів, скептичне ставлення до реабілітації та терапії, 
виражений опір до психотерапевтичних втручань.  

Тривала групова терапевтична робота дозволяє аналізувати способи 
організації та переривання контакту зі своїми потребами і соціальним 
середовищем, орієнтована на розвиток соціальних навичок та отримання 
досвіду підтримки і прийняття групою, дозволяє компенсувати дефіцит 
конструктивного соціального досвіду узалежненого та забезпечити його 
працюючими інструментами для самостійного отримання такого досвіду в 
майбутньому.  
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СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 
 

У статті проведено теоретичний аналіз проблеми синдрому емоційного вигоряння у 
професійній діяльності вчителів. Визначено об’єктивні і суб’єктивні чинники емоційного 
вигоряння сучасного педагога. Розкрито суть поняття емоційного вигоряння та його історію 
виникнення. Розглянуто фази вигорання та їхні причини, зокрема фази напруження, резистенції 
та виснаження. Обгрунтовано симптоми вказаних фаз вигоряння: фаза напруження включає 
симптом тривоги і депресії, які супроводжуються пошуками та відсутністю роботи, а частіше 
й звільненням; фаза виснаження характеризується емоційним дефіцитом та емоційною 
відсутністю. Зазначено, що наявність синдрому емоційного вигоряння найбільш характерна для 
осіб, які займаються педагогічною діяльністю, а саме вчителів, вихователів та викладачів. 
Акцентується на важливості присутності організаційного чинника емоційного вигоряння, 
а саме соціальної підтримки. Соціальна підтримка розглядається як супервізія та підтримка 
колег. Зазначено, що супервізія включає в себе зворотний звя’зок, похвалу та заохочення. 
Підтримка колег по роботі включає емоційну підтримку, почуття приналежності і дружбу. 

Ключові слова: синдром емоційного вигоряння, професійна дезадаптація, 
тривожність, фаза виснаження, фаза напруження, фаза резистенції, синдром емоційного 
дефіциту, симптом незадоволеності собою, симптом тривоги, симптом депресії. 

 
В статье проведен теоретический анализ проблемы синдрома эмоционального 

выгорания в профессиональной деятельности учителей. Определены объективные и 
субъективные факторы эмоционального выгорания педагогов. Раскрыта суть понятия 
эмоционального выгорания и его история возникновения. Рассмотрены фазы выгорания и их 
причины, в частности фазы напряжения, резистенции и истощения. Обоснованы симптомы 
указанных фаз выгорания: фаза напряжения включает симптом тревоги и депрессии, которые 
сопровождаются поисками и отсутствием работы, а чаще и увольнением; фаза истощения 
характеризуется эмоциональным дефицитом и эмоциональной отсутствием. Отмечено, что 
наличие синдрома эмоционального выгорания наиболее характерно для лиц, занимающихся 
педагогической деятельностью, а именно учителей, воспитателей и преподавателей. 
Акцентируется важность присутствия организационного фактора эмоционального выгорания, 
а именно социальной поддержки. Социальная поддержка рассматривается как супервизия и 
поддержка коллег. Отмечено, что супервизия включает в себя обратную связь, похвалу и 
поощрение. Поддержка коллег по работе включает эмоциональную поддержку, чувство 
принадлежности и дружбу. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, профессиональная 
дезадаптация, тревожность, фаза истощения, фаза напряжения, фаза резистенции, синдром 
эмоционального дефицита, симптом неудовлетворенности собой, симптом тревоги, симптом 
депрессии. 

 
In the article the theoretical analysis of the problem of emotional burnout syndrome in the 

professional activity of teachers is conducted. Objective and subjective factors of emotional burnout of a 
modern teacher are determined. The essence of the notion of emotional burnout and its history of 
occurrence is revealed. The burning phases and their causes, in particular the phase of stress, resistivity 
and exhaustion, are considered. The substantiated symptoms of these phases of burnout, the phase of 
stress include anxiety and depression symptoms, which are accompanied by quest and lack of work, and 
more often, dismissal. The phase of exhaustion is characterized by emotional deficiency and emotional 
absence. It is noted that the presence of a syndrome of emotional burnout is most characteristic of those 
engaged in teaching activities, namely teachers, educators and teachers. 

The emphasis is on the importance of the presence of an organizational factor for emotional 
burnout, namely, social support. Social support is seen as supervising and supporting colleagues. It is 
noted that the supervision includes a feedback link of praise and encouragement. Support from 
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colleagues at work includes emotional support, a sense of belonging and friendship. It has been found 
that teachers who receive support from supervisors and support from colleagues in work have a lesser 
degree of emotional burnout than those colleagues who do not receive the specified types of support. It 
was stated that there is a connection between emotional burnout and career orientations. In particular, 
the highest degree of emotional burnout among teachers who are socially active in their work. Such 
teachers have the least satisfaction with their work and there is a worse health condition. It was found 
out that among the organizational factors of emotional burnout there are shortcomings in the 
organization of the educational process, in particular the lack of educational laboratories, lack of 
effective cooperation with parents, unmatched classes, etc. The style of work, as well as the peculiarities 
of the teacher’s attribution style, can also affect the degree of burnout. Means of punishment in the 
professional activity of the teacher are significant factors in the emergence of a syndrome of emotional 
burnout. The degree of expressiveness of depersonalization will be higher than those who receive 
punishment and they feel that they are not deserving. 

Keywords: emotional burnout syndrome, professional disadaptation, anxiety, exhaustion 
phase, stress phase, resilience phase, emotional deficiency syndrome, symptom of dissatisfaction with 
oneself, symptom of anxiety, symptom of dyspression. 

 
 

Постановка проблеми. Синдром емоційного вигоряння є 
психогенним розладом, що виникає та розвивається в процесі виконання 
людиною професійної діяльності. Найбільш актуальною ця проблема 
постає для представників соціономічних професій внаслідок постійного 
тісного емоційно забарвленого контакту з людьми. 

Синдром емоційного вигоряння вчителів пов’язаний з професійною 
дезадаптацією. У своїй динаміці він проходить низку фаз: напруження, 
резистенцію та виснаження. На фазі напруження він проявляється 
переважно у формі надмірного переживання психотравмуючих обставин, 
тривоги та депресивних проявів. На фазі резистенції – у формі 
неадекватного вибіркового емоційного переживання та редукції 
професійних обов’язків. Фаза виснаження характеризується головним 
чином психосоматичними та психовегетативними порушеннями. На 
статистично значущому рівні всі три фази емоційного вигоряння 
діагностуються у 38.3% опитаних учителів, що свідчить про ризик 
виникнення синдрому у третини працюючих у середніх школах. 

У сучасному світі численними дослідженнями доведено, що від 
синдрому вигоряння потерпають представники всіх професій типу 
«людина-людина» і навіть деяких інших професій. Проте найбільш 
актуальним є дослідження синдрому емоційного вигоряння в осіб, які 
займаються педагогічною діяльністю, адже проведені в різних країнах 
світу дослідження свідчать, що вчителі є особливою «групою ризику».  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальні 
передумови виникнення поняття синдрому емоційного вигоряння 
складають наукові дослідження, пов’язані із розробкою проблематики 
стресу, невротичних порушень на роботі, депресії, виснаження та 
психічної адаптації. Сучасний науковий стан проблеми свідчить про 
наявність декількох концепцій синдрому емоційного вигоряння 
особистості (теорії К. Маслач, Х. Фройденбергера, Н. Булатевич, 
М. Буріша). Серед них найбільш популярною в зарубіжній психологічній 
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думці є концепція, що описує трикомпонентну модель вигоряння 
К. Маслач (емоційне виснаження, деперсоналізація та редукція 
професійних досягнень).  

Наприкінці 70-х – початку 80-х років ХХ сторіччя науковий 
психологічний світ сколихнула хвиля досліджень і дискусій, предметом 
обговорення яких був «синдром вигоряння» – психогенний розлад, який 
виникає в професійній діяльності особистості. Перші публікації, які 
містили клінічний опис окремих випадків, змінилися науково 
обґрунтованими експериментальними дослідженнями та концептуальними 
припущеннями, що містять аналіз причин виникнення синдрому, наслідків, 
вивчення його структури та симптомів.  

Нині концепція синдрому емоційного вигоряння визнана широким 
колом науковців: психологами, лікарями, соціальними працівниками тощо. 
Загалом, термін «вигоряння» (англ. – «burnout») вперше в психологічному 
його розумінні з’явився в 30-х роках минулого сторіччя. Під цим явищем 
спортсмени розуміли стан виснаження, коли після тривалих тренувань та 
успішних виступів атлети не могли продовжувати і надалі брати участь у 
змаганнях. 

На початку 60-х років минулого сторіччя активно велись дискусії, 
які стосувалися так званої «депресії виснаження», в анамнезі якої 
головним чином фігурували фізичні, а точніше, психосоматичні болі. 
Причинами цієї форми депресії автори П. Кільхольц та Р. Бек, які її вперше 
описали в 1964 році, називають конфлікти на роботі, фінансові проблеми, 
подвійне навантаження на роботі та вдома (особливо це стосується жінок). 
Депресія виснаження в своїй динаміці проходить три фази: гіперестетично-
астетичну (характеризується надмірною сприйнятливістю, роздратуванням, 
швидкою стомлюваністю), психосоматичну та власне депресивну.  

Г. Сельє говорить про так званий стрес життя, якому піддається 
будь-яка людина в процесі життєдіяльності. Так, «... бізнесмен, який 
відчуває постійний тиск з боку клієнтів і підлеглих, медсестра, що 
перебуває у постійному контакті з хворими, які також виснажують її 
своїми скаргами, поліцейські, викладачі, домогосподарки, – всі 
перебувають під впливом оточуючих людей, які більшою чи меншою 
мірою виснажують енергетичні можливості особистості» 
[Сельє, 1960: с. 67]. 

Отже, важливість адаптаційних процесів у професійній діяльності 
особистості є незаперечною. При цьому вимоги до психічної адаптації 
залежать від тенденції до виникнення в професійній діяльності 
стресогенних ситуацій. Такі ситуації можуть створюватися, зокрема, 
динамічністю розгортання подій, необхідністю швидкого прийняття 
рішення та його реалізації, особливо у випадках підвищеної 
відповідальності за наслідки прийнятого рішення, неузгодженістю між 
індивідуальними особливостями, ритмом та характером діяльності. 
Чинниками, що призводять до виникнення емоційного стресу в цих 
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ситуаціях, можуть бути неоднозначність інформації, необхідної для 
прийняття рішення, її суперечливість, надмірна різноманітність або 
монотонність, оцінка роботи як такої, що перевищує можливості індивіда 
за об’ємом або мірою складності, суперечливі або невизначені вимоги та 
ризик при прийнятті рішення.  

Мета статті – аналіз проблеми синдрому емоційного вигорання 
у професійній педагогічній діяльності та визначення чинників, які 
спричиняють емоційне вигоряння в сучасного вчителя.  

Виклад основного матеріалу. У сучасному світі численними 
дослідженнями доведено, що від синдрому вигоряння потерпають 
представники всіх професій типу «людина-людина» і навіть деяких інших 
професій. Зокрема, постає питання про виникнення цього синдрому й у 
представників професій «людина-знакові системи», «людина-техніка» 
тощо.  

Проте найбільш актуальним є дослідження синдрому емоційного 
вигоряння в осіб, які займаються педагогічною діяльністю, адже проведені 
в різних країнах світу дослідження свідчать, що вчителі є особливою 
«групою ризику» [Карамушка, 2000: с. 215]. Як зазначають практики, нині 
спостерігається падіння престижу викладацької професії на тлі 
несприятливого психічного та емоційного стану вчителя. Інтенсивність 
цього стану зростає завдяки тому, що на сьогоднішній день учителі – одна 
з найменш соціально захищених професійних груп. Тому ризик 
дезадаптації та виникнення психогенних розладів у вчителів є надзвичайно 
високим, і його зумовлюють не лише суто професійні чинники, а й 
негативні впливи соціального походження, пов’язані з відчуттям 
вчителями власної незначущості внаслідок неадекватної оцінки державою 
їхньої професійної діяльності та доволі низької оплати праці. 

Актуальність дослідження синдрому емоційного вигоряння серед 
учителів пов’язана і з тим, що від стану психологічного благополуччя 
вчителя безпосередньо залежить ефективність його виховного впливу на 
учнів. Емоційний стан учителя позначається на якості всього учбово-
виховного процесу, який у більшості випадків носить формальний 
характер. Отже, доречно говорити про необхідність розробки програми 
психологічної допомоги вчителю, спрямованої на поліпшення його 
адаптації в школі, на сприяння його самореалізації в роботі з дітьми. 

У зв’язку з тим, що проблема емоційного вигоряння є досить 
новою, особливо для вітчизняної психологічної науки, одне із питань, що 
постало перед дослідниками – диференціація синдрому емоційного 
вигоряння та близьких понять.  

В. Бойко говорить про необхідність диференціації вигоряння як 
синдрому, набутого в професійній життєдіяльності людини, від різних 
форм емоційної ригідності, яка викликається органічними причинами, 
пов’язаними із властивостями нервової системи Бойко, 1996: с.192.  
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Фази розвитку синдрому емоційного вигоряння, запропоновані 
В. Бойком, аналогічні фазам розвитку загального адаптаційного синдрому. 

Вітчизняним дослідником В. Бойко запропонована модель 
емоційного вигоряння як психогенного розладу, що виникає та 
розвивається відповідно до механізму розвитку стресу [Бойко, 1996: с. 85]. 
Методологічним підґрунтям концепції вигоряння В. Бойка стало поєднання 
класичної теорії загального адаптаційного синдрому, розробленої Г. Сельє. 

В. Бойко говорить про те, що емоційне вигоряння дозволяє 
особистості, з одного боку, економити власні енергетичні ресурси 
(емоційні, інтелектуальні), а з іншого боку – негативно відображається на 
здоров’ї людини (як соматичному, так і психічному) та її діяльності 
[Бойко, 1996: с. 156]. 

Фази розвитку синдрому емоційного вигоряння, запропоновані 
В. Бойком, аналогічні фазам розвитку загального адаптаційного синдрому. 
Нервове (тривожне) напруження слугує стартовим механізмом, що 
запускає формування емоційного вигоряння. Напруження має динамічний 
характер, що обумовлюється стабільною інтенсивністю чи посиленням 
стресогенних чинників. Причому в якості останніх виступають як 
позитивні, так і негативні моменти діяльності, оскільки всі вони вимагають 
від особистості реакції та адаптації до цих чинників. Наступною в динаміці 
емоційного вигоряння є фаза резистенції, або опору психотравмуючим 
чинникам. Фактично опір зростаючому стресу починається з моменту 
появи тривожного напруження. Це природно: людина свідомо чи 
несвідомо прагне до психологічного комфорту, зниження тиску оточуючих 
обставин. Фаза виснаження характеризується більш чи менш вираженим 
падінням загального енергетичного тонусу та послабленням нервової 
системи. Емоційний захист у формі «емоційного вигоряння» стає 
невід’ємним атрибутом особистості. В. Бойко вважає, що перехід реакцій з 
рівня емоцій на рівень психосоматики на останній фазі динаміки говорить 
про те, що емоційний захист у формі синдрому вигоряння самостійно вже 
не справляється з навантаженнями, і енергія емоцій перерозподіляється 
між іншими підсистемами організму. На його думку, саме так організм 
рятує себе від руйнівної сили емоційної енергії. 

Працю шкільного вчителя відрізняє висока емоційна 
завантаженість, яка закладена в природі цієї праці, адже, як пише 
Л. Карамушка, вчитель кожен день переживає велику кількість різних 
емоцій: «задоволення від вдало проведеного уроку, задоволення від 
похвали колег, радість за учнів, незадоволення від зірваного уроку тощо» 
[Карамушка, 2000: с. 212]. Протягом робочого дня вчитель постійно 
знаходиться в тісному контакті з великою кількістю людей: учнями, 
колегами, адміністрацією школи.  

Автор спробувала перерахувати емоціогенні чинники діяльності 
шкільного вчителя: більша тривалість робочого тижня порівняно з іншими 
професіями; фемінізованість праці вчителя (яка за її свідченнями має ряд 
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негативних моментів: в три рази вища захворюваність на психічні хвороби, 
завантаженість домашніми проблемами, недостатність уваги членів родини 
тощо); «старіння» вчительства за рахунок відтоку молодих кадрів зі школи, 
що можна спостерігати нині. Незважаючи на активність зарубіжних 
науковців у розробці проблеми синдрому емоційного вигоряння вчителів, у 
нас можна зустріти лише поодинокі дослідження, присвячені цій 
проблематиці.  

Аналізуючи світові здобутки, присвячені вивченню синдрому 
вигоряння вчителів, можна побачити, що дослідження проводились у 
різних напрямках: вивчались причини, наслідки вигоряння, останнім часом 
почали з’являтися пропозиції щодо профілактики та корекції синдрому. 

Перш ніж перейти до аналізу причин вигоряння, слід згадати праці 
О. Богучарової, яка вивчала проблему складностей педагогічної діяльності 
Богучарова, 2003: с. 61. Поняття «складність» вона визначала як 
«суб’єктивний стан напруженості, важкості, незадоволеності, що 
викликається зовнішніми чинниками діяльності». 

О. Богучарова виділила причини складностей педагогічної 
діяльності, об’єднавши їх у чотири групи: 

1. Об’єктивні причини – безпосередньо пов’язані з педагогічною 
діяльністю, що не залежать від учителя: недостатня увага батьків до 
виховання власних дітей, велика кількість дітей у класі, відсутність гарних 
підручників, «важкі» діти, які є майже в кожному класі, великі педагогічні 
навантаження на вчителя, його завантаженість громадською роботою, 
недостатня підтримка або ж її відсутність з боку адміністрації. 

2. Об’єктивні причини, що пов’язані з умовами праці та побуту 
вчителя – наявність великої сім’ї, маленькі діти, погані квартирні умови. 

3. Суб’єктивно-об’єктивні, які кореняться в самому вчителеві, але 
залежать не лише від нього (недостатність досвіду, педагогічної, 
методичної та теоретичної підготовки, відсутність колективу в класі). 

4. Суб’єктивні (випадковість вибору педагогічної професії, 
особистісні та професійно-особистісні чинники).  

Досить велика кількість досліджень присвячена вивченню 
індивідуально-особистісних причин вигоряння. У викладачів, які 
характеризуються поведінкою типу А (висока активність, прагнення 
тримати все під контролем, прагнення боротьби та долання перешкод), 
міра вираженості деперсоналізації та емоційного виснаження є вищою. 
Учителі, яким властива опікунська ідеологія по відношенню до учнів, 
мають високі показники міри вираженості вигоряння.  

Особливе місце серед праць, присвячених вивченню причин 
виникнення вигоряння, посідає концепція, яка розробляється російським 
дослідником Н. Аміновим. Ця концепція поєднує в собі сучасні погляди на 
природу синдрому емоційного вигоряння та класичні дослідження з 
психофізіології, які стосуються психофізіологічних передумов 
педагогічних здібностей [Амінов, 2002: с. 37-42].  
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Н. Аміновим було показано, що стійкість до виникнення синдрому 
емоційного вигоряння є базовою умовою педагогічних здібностей і вона 
інтерпретується через наявність певних стратегій поведінки в стресових 
ситуаціях. А розвиток цих стратегій ініціює формування певної 
диференційної структури особистісних чинників, що підвищують опір до 
виникнення синдрому емоційного вигоряння. До цієї структури належать 
соціально-психологічні риси (орієнтація на спільну діяльність, соціальна 
сміливість, домінантність, емоційна стабільність, високий рівень 
соціального інтелекту, тобто ті якості, що сприяють успішній взаємодії в 
групі) та особистісні риси (низька тривожність, володіння собою, імунітет 
до загрози, захищена емоційна чутливість, ініціативність, тобто ті, що 
характеризують емоційну сферу вчителів) [Амінов, 2002: с. 39].  

Врешті-решт, базуючись на результатах, отриманих у власних 
дослідженнях, Н. Амінов робить висновок, що вигоряння є результатом 
взаємодії індивідуально-типологічних властивостей. А в основі механізму 
розвитку синдрому, на його думку, лежить міра індивідуальної 
витривалості міжособистісних стосунків при наявності індивідуального, 
конституційно обумовленого порогу витривалості особистісних контактів, 
при перевищенні якого у вчителя може сформуватись синдром емоційного 
вигоряння. 

Серед організаційних чинників емоційного вигоряння найбільш 
вивченими є рольовий конфлікт та рольова двоїстість. Рольовий конфлікт 
характеризується суперечливими функціями, які виконує працівник тієї чи 
іншої організації. Наприклад, учителі, крім виконання ролі педагога та 
вихователя, можуть займатися оклеюванням вікон у класах, які за ними 
закріплені, що не належить до їхніх функціональних обов’язків. Рольова 
двоїстість (амбівалентність) свідчить про відсутність значущої інформації, 
яка сприяє ефективному виконанню своїх професійних обов’язків.  

Ще один добре вивчений організаційний чинник емоційного 
вигоряння – це соціальна підтримка. За різними джерелами можна 
відзначити досить суперечливі дані щодо впливу соціальної підтримки на 
розвиток симптомів емоційного вигоряння. Соціальну підтримку 
поділяють на два види, виходячи з джерела надходження: супервізія та 
підтримка колег. Супервізія є формальним видом соціальної підтримки і 
включає в себе зворотний зв’язок, похвалу, заохочення тощо. Підтримка 
від колег по роботі є неформальною і включає дружбу, почуття 
приналежності, емоційну підтримку загалом тощо.  

Учителі, які отримують підтримку супервізорів, соціальну 
підтримку, позитивний зворотний зв’язок щодо своїх педагогічних умінь 
та навичок, мають меншу міру вираженості емоційного вигоряння, ніж ті 
вчителі, які не отримують зазначених видів підтримки.  

Висновки. Отже, синдром емоційного вигоряння вчителів 
пов’язаний з професійною дезадаптацією. У своїй динаміці він проходить 
низку фаз: напруження, резистенцію та виснаження. На фазі напруження 
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він проявляється переважно у формі надмірного переживання 
психотравмуючих обставин, тривоги та депресивних проявів. На фазі 
резистенції – у формі неадекватного вибіркового емоційного переживання 
та редукції професійних обов’язків. Фаза виснаження характеризується 
головним чином психосоматичними та психовегетативними порушеннями. 
Вивчення чинників, що породжують виникнення вигоряння у вчителів, 
дозволило нам говорити про дві групи причин: причини індивідуальні та 
причини, пов’язані з організаційними умовами роботи. Причини, пов’язані 
з організаційними умовами роботи, є вторинними.  

Високий рівень професійно-педагогічної майстерності протидіє 
виникненню вигоряння у вчителів, зменшує інтенсивність його проявів.  
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ЧИННИКИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ 
 
У статті обґрунтовано значущість дослідження проблеми розвитку креативності 

особистості в сучасній психологічній науці. Подано характеристику креативності як здібності 
до творчості, яка певною мірою властива кожній людині. Виокремлено основні чинники її 
розвитку, запропоновано їхню систематизацію за характером впливу на внутрішні і зовнішні. 
До внутрішніх чинників віднесено особистісні характеристики (загальна культура, інтелект, 
вікові особливості психічного та анатомо-фізіологічного розвитку). Зовнішні чинники 
включають навколишнє середовище і все, що з ним пов’язане (середовище навчання, виховання, 
спілкування). Відмічено умовність зазначеного поділу, оскільки внутрішні чинники, які 
формуються і розвиваються у процесі засвоєння особливостей мислення й дій, моделей 
поведінки, що становлять певну культуру, та соціалізації, залежать від зовнішніх чинників – 
країни проживання, середовища виховання. 

Ключові слова: творчість, творчі здібності, дивергентне мислення, креативність, 
компоненти креативності, чинники розвитку креативності (внутрішні і зовнішні), розумові 
здібності, особистісні риси, середовище, чинники середовища. 

 
В статье обоснована значимость исследования проблемы развития креативности 

личности в современной психологической науке. Представлена характеристика креативности 
как способности к творчеству, которая в определенной степени присуща каждому человеку. 
Выделены основные факторы ее развития, предложено их систематизацию по характеру 
воздействия на внутренние и внешние. К внутренним факторам отнесены личностные 
характеристики (общая культура, интеллект, возрастные особенности психического и 
анатомо-физиологического развития). Внешние факторы включают окружающую среду и все, 
что с ней связано (среда обучения, воспитания, общения). Отмечена условность указанного 
разделения, поскольку внутренние факторы, которые формируются и развиваются в процессе 
усвоения особенностей мышления и действий, моделей поведения, составляющих определенную 
культуру, и социализации, зависят от внешних факторов – страны проживания, среды 
воспитания. 

Ключевые слова: творчество, творческие способности, дивергентное мышление, 
креативность, компоненты креативности, факторы развития креативности (внутренние и 
внешние), умственные способности, личностные качества, среда, факторы среды. 

 
The article substantiates the study significance of the formation problem of personal creativity 

in modern psychological science. In spite the fact that for today a great number of researches were done 
in the field of creativity psychology, the holistic conception has not been worked out and it also has not 
decided the problem of sources and determinants of creativity, the relationship between personality 
characteristics and creativity yet. One of the central problems is factors problem, which conduce to 
creativity formation, divergent thinking, creative style of activity, and is still controversial.  

The characteristic of creativity as creativity ability, which everyone has in a varying degree, 
is represented. Summing up the results of theoretical analysis of creativity research, the main factors of 
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its formation are found, that whether or no are noticed by all researchers. They are divided into internal 
and external by the nature of their influence. Internal factors are personal characteristics (general 
culture, intellect, age features of mental and anatomical and physiological development), external 
factors are environment and everything that belongs to it (education and communication environment). 
Such differentiation is defined as relative, because internal factors are formed and develop in the 
process of acculturation and socialization, and they depend on external factors that are the country of 
residence, the environment of upbringing. 

The factors of the external environment, which can have a positive and negative effect on the 
creativity development, are analyzed in detail. Separately, factors of the family environment that 
determine high indicators of creativity are considered: option to choice for a child, the possibility of 
emotional expression, the positive attitude of adults to its research activity, increase self-rating of 
adults, reduction requirements for it and punishment.  

Thus, the most suitable conditions for creative personality formation is an environment where 
personal qualities are developed enough, having common creative activity with emotional engagement 
and a general positive mood. Aside from that, age features of the mental and anatomical and 
physiological development of each person would be considered during the education and 
communication. 

Keywords: creation, creative abilities, divergent thinking, creativity, creativity components, 
factors of creativity development (internal and external), mental abilities, personality traits, 
environment, factors of the environment. 

 
 
Постановка проблеми. Науковий інтерес до творчості традиційно 

великий, при цьому на сучасному етапі розвитку психологічного знання 
актуальність дослідження креативності обумовлюється і соціальним 
замовленням. У період глобальних економічних змін зростає потреба у 
творчих особистостях, здатних орієнтуватися в ситуаціях невизначеності, 
приймати нетрадиційні рішення, забезпечуючи тим самим поступальний 
розвиток в умовах конкурентного середовища як окремих підприємств, так 
і держави в цілому. Тому важливим є розуміння чинників, які 
обумовлюють розвиток креативності, обґрунтування його універсальних 
механізмів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спеціальні теоретико-
емпіричні дослідження креативності датуються 50-ми роками ХХ століття, 
хоча цей феномен у полі уваги психологів з’явився ще з кінця 
ХIХ століття. У цілому в межах проблеми креативності розглядалися: 
когнітивна сфера креативної особистості (В. Дружинін, Д. Богоявленська, 
С. Мєднік, Л. Мойсеєнко Я. Пономарьов, М. Холодна, Т. Хомуленко) та її 
мотиваційні характеристики (Д. Богоявленська, О. Матюшкін, Т. Амабайл); 
творчі здібності й творчий процес (В. Давидов, В. Дружинін, В. Моляко, 
В. Рибалка, Д. Богоявленська, К. Киштимова, Е. Торранс); особистісна 
сфера (К. Мартиндейл, О. Тунік, Т. Амабайл); творча самореалізація 
(П. Вайнцвайг, Л. Сохань, T. Любарт, А. Маслоу, Р. Мейлі); 
соціокультурний аспект творчості (А. Адлер, Л. Дорфман, Д. Леонтьєв, 
Г. Оллпорт, Н. Чепелєва, К. Роджерс, К. Негус, М. Пікеринг); афективна 
сфера (Ф. Дзенасні); параметри інтелектуально-творчого акту – гнучкість, 
швидкість, оригінальність, асоціативність, розробленість (Дж. Гілфорд); 
зв’язок творчості з інтелектом (Е. Валуєва, А. Воронін, М. Холодна) та 
інше. 
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Проблема розвитку креативності вирішується у психології 
неоднозначно. Одна з полярних позицій, виражена С. Спірменом, 
стверджує, що рівень креативності – величина константна. Інша позиція 
представлена теорією М. Хоу, який переконаний, що за певних умов кожен 
здатний досягнути її високого рівня [Любарт, 2009]. Уявлення про те, що 
креативність підлягає цілеспрямованому розвитку, сьогодні є 
найпоширенішим. Однак питання про чинники розвитку як і раніше 
залишається дискусійним, і відповідь на нього пов’язана з уявленням про 
природу креативності. 

У психології творчості конкурують між собою і, водночас, 
доповнюють один одного такі підходи: 1) генетичний, що основну роль 
визначення рівня креативності відводить спадковості; 2) детермінації 
середовищем, прихильники якого вирішальне значення у розвитку творчих 
здібностей надають зовнішнім умовам; 3) підхід, який інтегрує вплив 
генотипу та середовища. 

У сучасній психологічній літературі немає єдиної думки щодо 
чинників, які впливають на розвиток креативності особистості. Також 
немає однозначної думки щодо ступеня значущості того чи іншого 
чинника. 

Формування цілей статті. Здійснити теоретичний аналіз 
вітчизняної та зарубіжної наукової літератури з проблеми креативності як 
здібності до творчості та чинників, що детермінують її розвиток в 
онтогенезі. Виокремити основні чинники, які впливають на розвиток 
креативності особистості, систематизувати та охарактеризувати їх. 

Виклад основного матеріалу. До дослідження проблеми творчих 
здібностей (креативності) неодноразово звертались науковці та, попри це, 
вона залишається найменш дослідженою в контексті змісту людської 
активності. Аналіз наукової літератури дозволяє говорити про різні 
підходи до розв’язання означеної проблеми та намагання знайти 
раціональні шляхи підвищення творчих здібностей. 

Ми дотримуємося точки зору, що в основі креативності лежать 
дивергентні здібності (за Дж. Гілфордом та Е. Торренсом). Дивергентне 
мислення можна розвинути за допомогою засобів активізації мозкової 
активності, шляхом використання різних технік і тренінгів та створення 
сприятливих обставин.  

Е. Торренс виділяє такі чинники розвитку креативності: творчі 
здібності; уміння; мотивацію; рівень інтелекту вищий за середній; 
підтримку захоплень дитини батьками; стабільність інтересів; знайомство з 
іншими стереотипами поведінки, мовлення, навчання (проживання та 
навчання в інших країнах, оволодіння іноземними мовами в ранньому віці) 
[Любарт, 2009]).  

Г. Алдер стверджує, що чинниками розвитку креативності є: творчі 
здібності; творче середовище; рівень інтелекту вищий за середній; 
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соціокультурний фактор; мотивація; інтенсивне емоційне переживання; 
оптимізм [Алдер, 2004]. 

За Р. Стернбергом і Т. Любартом для креативності необхідно шість 
типів ресурсів: ті аспекти інтелекту, знань, когнітивних стилів, 
особистості, мотивації і середовища, які забезпечують стимуляцію, що 
допомагає породжувати і розробляти ідеї. Соціальне середовище є 
джерелом соціальних оцінок креативності. Щодо поєднання ресурсів 
Р. Стернберг і Т. Любарт уважають, що креативність не є простим 
результатом рівня розвитку кожного її компонента: окремі компоненти 
можуть мати порогові значення (якщо рівень компонента опускається 
нижче порога, то творчість неможлива); між компонентами може існувати 
часткова компенсація (один сильний компонент може урівноважувати 
слабкість іншого компонента); компонент завжди діє при наявності інших 
компонентів, що може призводити до взаємодії між ними [Любарт, 2009]. 

Результати крос-культурних досліджень Е. Торренса про роль 
навчання у формуванні креативності свідчать: на тип креативності та 
динаміку її розвитку впливає характер культури, в якій виховувалася 
дитина, креативність не визначається генетично; креативність особистості 
не має постійного прогресуючого розвитку (є періоди спаду, які можуть 
залежати від нових вимог і стресових ситуацій); використовуючи 
спеціально організоване навчання можна уникнути спаду в розвитку 
креативності у будь-якому віці. 

Дж. Гілфорд визначив способи стимуляції творчої активності: 
забезпечення сприятливої атмосфери (доброзичливість з боку педагога, 
його відмова від виставлення оцінок і критики на адресу дитини сприяє 
вільному прояву дивергентного мислення); збагачення навколишнього 
середовища найрізноманітнішими новими для дитини предметами і 
стимулами з метою розвитку її допитливості; заохочення висловлювання 
оригінальних ідей; забезпечення можливостей для вправляння і практики 
(широке використання питань дивергентного характеру стосовно 
найрізноманітніших сфер як навчального, так і позанавчального 
характеру); використання особистого прикладу творчого підходу до 
вирішення проблем; надання дітям можливості активно ставити запитання 
[Любарт, 2009]. 

Психолог В. Дружинін уважає, що креативність є властивістю, яка 
актуалізується лише тоді, коли цьому сприяє навколишнє середовище. 
Для формування креативності, на його думку, необхідні такі умови: 
відсутність зразка регламентованої поведінки; наявність позитивного 
зразка творчої поведінки (в першу чергу, на розвиток здібності впливає 
спілкування дітей з дорослими людьми, що мають розвинені креативні 
здібності); створення умов для наслідування творчої поведінки; її 
соціальне підкріплення [Дружинин, 1994].  

Відомий дослідник творчості Я. Пономарьов уважає, що високий 
рівень розвитку креативності детермінується збігом перцептивних 
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(напруженість уваги, значна вразливість, високий рівень сприйнятливості), 
інтелектуальних (інтуїція, розвинена фантазія, вигадливість, здатність до 
передбачення, ширина знання) і характерологічних якостей (відхилення від 
шаблону, оригінальність, ініціативність, наполегливість, висока 
самоорганізація, величезна працездатність), вікових особливостей та 
мотивації [Пономарев, 2010]. 

О. Лук виокремлює чотири чинники розвитку креативності: творчі 
здібності (розумові та пов’язані з мотивацією і темпераментом), творчий 
клімат (середовище), мотивацію, підсвідомість (інтуїцію) [Лук, 1976]. 

О. Матюшкін чинниками розвитку креативності вважає пізнавальну 
мотивацію, творчі здібності, вікові особливості, сумнів, соціокультурні 
особливості [Матюшкин, 2004]. 

Узагальнюючи результати теоретичного аналізу досліджень 
креативності, можна виділити основні чинники розвитку креативності, так 
чи інакше відмічені всіма дослідниками. За характером впливу їх можна 
розділити на внутрішні і зовнішні чинники. Внутрішні чинники – це 
особистісні характеристики (загальна культура, інтелект, вікові 
особливості психічного та анатомо-фізіологічного розвитку), зовнішні – 
навколишнє середовище і все, що з ним пов’язане (середовище навчання, 
виховання, спілкування і т.д.). Такий поділ умовний, оскільки внутрішні 
чинники формуються і розвиваються в процесі інкультурації (засвоєння 
особливостей мислення й дій, моделей поведінки, які становлять певну 
культуру) та соціалізації, які у свою чергу, залежать від зовнішніх чинників 
– країни проживання, середовища виховання. 

Структурна модель чинників розвитку креативності представлена 
на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Чинники розвитку креативності. 

 
Отже, розвиток креативності ґрунтується на особливому поєднанні 

індивідуальних чинників, таких як розумові здібності, особистісні риси і 
чинники середовища. 

Зупинимось детальніше на зовнішніх чинниках розвитку 
креативності, а саме чиннику середовища. 
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Середовище відіграє ключову роль як у розвитку творчих 
здібностей, так і в різноманітності форм творчої діяльності. Вплив 
середовища може відбуватися як на рівні сім’ї, так і в більш широкому 
соціальному оточенні, наприклад, на рівні шкільного навчання або місця 
роботи. На макрорівні суспільство і культура, в яких живе людина, також 
здійснюють вагомий вплив на креативність, не тільки полегшуючи або 
ускладнюючи доступ до ресурсів, а й задаючи норми допустимої творчої 
поведінки. Міжкультурні відмінності бувають іноді настільки великими, 
що показують культурну відносність самого поняття креативності 
[Дружинин, 1994]. 

За результатами існуючих емпіричних досліджень найбільш 
значущий вплив на розвиток креативності здійснює сімейне середовище. 
Сприятливим для розвитку креативності є таке сімейне середовище, де діти 
розуміють, що існує певна стабільність, яку вони можуть порушити. 
Родинне середовище, організоване відповідно до жорстких правил, формує 
у дітей уявлення про статичний світ, в якому все повинно залишатися 
незмінним. Як наслідок, діти, які живуть у такому сімейному середовищі, 
можуть переносити його непорушність на свої уявлення про світ у цілому; 
їм буває важко поставити під сумнів те, що здається твердо усталеним. 
Слабо структурована сім’я теж не сприятиме креативності, тому що не 
створює для дитини обмеження, які потрібно долати. Таке середовище 
може бути джерелом нестабільності й дезорганізації, оскільки не дозволяє 
дитині мислити впорядковано [Дружинин, 1994]. 

Окрім сімейного, значний вплив на творче самовираження 
здійснюють шкільне та, пізніше, професійне середовище. У певних 
випадках вони створюють середовище, сприятливе для творчості. Разом з 
тим і школа, і конкретні умови трудової діяльності можуть пригнічувати 
прояви креативності. Педагоги, які підтримують креативність учнів, 
стимулюють їх вивчати матеріал для того, щоб використовувати його в 
якості основи для дивергентного мислення. Вони розвивають гнучкість 
мислення, не оцінюють ідеї учнів без попереднього обдумування, 
заохочують самооцінку висунутих дітьми ідей. Серйозно ставляться до 
запитань і пропозицій учнів, дають можливість працювати з різноманітним 
матеріалом і в різних умовах. Такі вчителі допомагають учням долати 
фрустрацію невдачі, щоб ті сміливіше розвивали нові ідеї 
[Дружинин, 1994]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 
Попри те, що на сьогодні здійснено значну кількість теоретико-
експериментальних досліджень у сфері психології креативності, досі не 
вироблено цілісної концепції, не розв’язані питання про джерела й 
детермінанти творчості, взаємозв’язок особливостей особистості й 
креативності. Одне з центральних питань – проблема чинників, що 
сприяють розвиткові творчих умінь, творчого мислення, творчого стилю 
діяльності, й досі залишається дискусійним.  
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Узагальнюючи результати теоретичного аналізу досліджень 
креативності, можна виділити основні чинники розвитку креативності, так 
чи інакше відмічені всіма дослідниками. За характером впливу їх можна 
розділити на внутрішні і зовнішні чинники. Внутрішні чинники – це 
особистісні характеристики (загальна культура, інтелект, вікові 
особливості психічного та анатомо-фізіологічного розвитку), зовнішні – 
навколишнє середовище та все, що з ним пов’язане (середовище навчання, 
виховання, спілкування і т.д.).  

Найбільш сприятливими умовами для розвитку креативної 
особистості є середовище, де достатньою мірою прогресують особистісні 
якості, здійснюється спільна творча діяльність з емоційною залученістю і 
загальним позитивним настроєм. Окрім того, в процесі навчання, 
виховання і спілкування враховуються вікові особливості психічного та 
анатомо-фізіологічного розвитку кожної особистості. 
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МОТИВАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПРОЯВУ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ 

МОЛОДІ 
 
У статті проаналізовано наукові підходи до вивчення феномену політичної участі, 

розглянуто основні форми та рівні її прояву. Запропоновано типологію людей щодо їхньої 
політичної активності в залежності від рівня та форм участі в політиці. Розкрито поняття 
мотивації політичної участі та проаналізовано потреби, які зумовлюють виникнення мотивів 
політичної активності людини. З’ясовано вплив як внутрішніх (потреб), так і зовнішніх 
мотиваторів. Надано перелік найбільш значущих мотивів політичної участі молоді. Описано 
результати дослідження особливостей проявів політичної участі сучасної української молоді, а 
також їхній зв’язок з провідними мотивами та потребами, що їх детермінують. 

Ключові слова: політична участь, політична активність, мотиви політичної участі, 
мотивація політичної активності. 

 
В статье проанализированы научные подходы к изучению феномена политического 

участия, рассматрены основные формы и уровни ее проявления. В зависимости от уровня и 
форм участия в политике предложена типология людей по их политической активности. 
Раскрыто понятие мотивации политического участия, сделан анализ большого перечня 
потребностей, обусловливающих возникновение мотивов политической активности человека. 
Выяснено влияние как внутренних (потребностей), так и внешних мотиваторов. Предоставлен 
перечень наиболее значимых мотивов политического участия молодежи. Описаны результаты 
исследования особенностей проявлений политического участия современной украинской 
молодежи, а также их связь с ведущими мотивами и потребностями, их детерминирующими. 

Ключевые слова: политическое участие, политическая активность, мотивы 
политического участия, мотивация политической активности. 

 
The article deals with the concepts of political participation and motivation of political 

activity. The main scientific approaches to the study of the phenomenon of political participation are 
analyzed. The forms and levels of its manifestation are considered. In political science, there are many 
approaches to classifying political participation. Usually, forms of political participation are 
distinguished by scope, sphere of social distribution, extensiveness, intensity and legality. Depending on 
the level and form of participation in politics, a typology of people is offered. The main types of people 
in politics are: inactive, conformists, reformists, activists, protesters. 

 Understanding the political behavior of youth is impossible without a thorough analysis of 
the motivation of their political participation. Therefore, the concept of motivation of political 
participation is expounded. The article deals with the «activist model» by G. Almond, S. Verba, N. Nay 
and the institutional approach of R. Patnum. A large number of needs, which determine the origin of 
motives of political activity of people are analyzed (power, security, honor and dignity, stability of 
existence, realization, love and acceptance, respect, establishment of social contact, manifestation of 
aggression, affiliation, avoidance of harm and failure, improvement of social status, establishment of 
social justice etc.). The influence of both internal (needs) and external (political parties, well-known 
state and political figures, authorities, youth and public organizations etc.) motivators are analyzed. A 
list of the most important motives of the political participation of young people is given. There are three 
main groups of motives: power and control over people and situations, achievement, affiliation. The 
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leading motives of youth are: the motive of power, the motive of improving the material and social 
status, the motive of career and the achievement of success, the motive of partner interaction, the motive 
of communication, the motive of political interest, the ideological motive, the social motive, the altruistic 
motive, the motive of civic responsibility. The results of the study of features of manifestations of 
political participation of modern Ukrainian youth, as well as their connection with the leading motives 
and needs are described. 

Keywords: political participation, political activity, motives of political participation, 
motivation of political activity. 

 
 
Постановка проблеми. Події, які відбуваються в Україні в останні 

десятиліття, показали, що молодь, яка довгий час вважалась пасивною, 
здатна відігравати ключову роль у політичному житті країни. Проте 
політична участь може набувати різних проявів під впливом різноманітних 
чинників. І молодь, в основному, обирає протестні форми участі, а до 
конвенційних форм активності не долучається. Більше того, інтерес 
нинішньої молоді до політичного життя знижується, характеризується 
мінливістю та ситуативністю, молодь не переймається політичними 
подіями та проблемами. Це можна пояснити деяким розчаруванням 
суспільства та, зокрема, молоді в більшості політичних гравців і сучасній 
політичній системі загалом.  

Розуміння політичної поведінки молоді не можливе без 
ґрунтовного аналізу мотивації її політичної участі. До того ж, 
прослідковується зв’язок між формами політичної участі, які обирає 
молодь та мотивами, що нею керують. Політичні психологи стверджують, 
що індивід може відчувати потребу в політичній участі, якщо зовнішнє 
середовище сприяє або перешкоджає задоволенню його життєвих потреб 
[Кияшко, 2013: с. 36]. Саме тому, для підвищення залученості молоді до 
політичного життя країни важливим є аналіз причин, що спонукають 
молоду людину до політичної участі, вивчення впливу зовнішніх умов та 
внутрішніх детермінант на формування мотивів політичної участі – все це 
потребує всебічного та системного дослідження науковцями. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням політичної 
участі присвячено багато праць як західних, так і вітчизняних науковців. 
Розглядається як «зовнішній» бік політичної участі, тобто її форми та 
прояви, так і  «внутрішній» – емоції, цінності, мотиви, інтереси, настанови, 
стереотипи (Л. Кияшко, В. Васютинський, О. Полунін, А. Краснякова, 
Н. Дембицька, М. Слюсаревський, В. Бортніков, О. Петрунько, І. Жадан, 
Н. Хазратова, М. Боришевський та ін.). 

Метою статті є аналіз теоретичних підходів до вивчення 
мотивації політичної участі, а також значущих мотивів політичної участі 
української молоді. 

Виклад основного матеріалу. Сплеск політичної активності 
українського населення, за яким спостерігав весь світ, привернув увагу не 
лише громадськості, а й науковців. Таким чином, проблема залучення 
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громадян до участі в політичному житті, її соціально-психологічні 
детермінанти та практично-політичні аспекти почали активно 
досліджуватись (Л. Кияшко, І. Жадан, В. Васютинський, Л. Найдьонова, 
Н. Дембицька, О. Петрунько, І. Білоус, В. Бортніков, А. Краснякова, 
П. Фролов та ін.). 

Серед різноманіття підходів до визначення поняття «політична 
участь» ми поділяємо думку, за якою політична участь – це усвідомлене 
здійснення соціальної ролі членом суспільства, спрямованої на досягнення 
суспільно значущих цілей та впливу на політичні процеси [Гуменюк, 2008: 
с. 71]. При цьому, науковець наголошує на важливості дослідження 
громадянської відповідальності та мотивації як основних стимулів, які 
опосередковано впливають на політичну участь, а саме на форми її прояву. 

У політичній науці існує багато підходів до класифікації політичної 
участі. Зазвичай, форми політичної участі розрізняють за масштабом, 
сферою соціального поширення, екстенсивністю та ін.  

У нашому дослідженні особливостей політичної участі сучасної 
молоді, нас більшою мірою цікавлять ті особливості, що стосуються 
інтенсивності та легальності участі. Так, за ступенем інтенсивності 
розрізняють епізодичну, системну, постійну політичну участь. Більше того, 
інтенсивність участі є одним з параметрів, які впливають і на легальність 
проявів політичної активності.  

Стосовно діючих у державі законів зазвичай розрізняють 
конвенційні (легальні, законні) і неконвенційні форми політичної участі. 
Що стосується молоді, то на сьогодні важливим питанням для науковців є 
те, як молодь з переважно епізодичних неконвенційних форм участі 
залучити до системних і легальних, щоб звичними засобами, без зайвого 
ризику впливати на політичну ситуацію, щоб до їхніх інтересів і потреб 
прислухалися.  

Враховуючи вищезазначені критерії, можна виокремити типи 
людей, які беруть участь у політиці в той чи інший спосіб. Класичною 
вважається типологія, запропонована М. Каазе і А. Маршем. Вона 
побудована з урахуванням рівня активності, а також конвенційності чи 
неконвенційності участі. Автори виділили п’ять груп відповідно до 
переважаючих форм участі: 

1. Неактивні. Більшість представників цієї категорії зовсім не 
беруть участі в політиці. 

2. Конформісти. Більш активні у конвенційних формах політичної 
участі. Деякі з них можуть навіть брати участь у політичних кампаніях. 
Однак загалом вони уникають безпосередньої політичної участі. 

3. Реформісти. Так само, як і конформісти, беруть участь переважно 
в конвенційних формах, однак активніше. Крім того, вони можуть 
використовувати законні форми політичного протесту, зокрема 
демонстрації або навіть бойкоти. 
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4. Активісти. Найбільш активно беруть участь у політичному житті. 
Форми участі − переважно конвенційні, однак використовують інколи і 
неконвенційні. 

5. Учасники акцій протесту. За рівнем активності близькі до 
реформістів і активістів, однак відрізняються від них тим, що практично не 
беруть участі в політичному процесі у конвенційних формах 
[Мелешкина, 2001: с. 157–158].  

Згідно з результатами дослідження, проведеними Л. Кияшко, 
політична активність сучасної української молоді має такі особливості: 

1) ініціювання переважно політичними партіями або державними 
чи регіональними владними структурами;  

2) наявність низького рівня представництва молоді в структурах 
законодавчої, виконавчої та судової гілок влади.  

Здійснивши аналіз проведених досліджень проблем політичної 
участі молоді, ми дійшли висновку, що сучасна українська молодь частіше 
використовує ті форми політичної участі, які застосовуються для протидії 
владі. Це може свідчити як про високий рівень недовіри до влади, так і про 
несформованість навичок ефективної участі в політичному житті 
суспільства.  

Сучасна українська молодь не має схильності до самостійної, 
активної, відповідальної громадської діяльності, хоча готова до активних 
дій [Наукові студії …, 2009: с. 256]. 

З огляду на це, важливим є вивчення причин вибору таких форм 
політичної участі молоддю. Тому аналіз мотивації та вивчення мотивів 
політичної участі викликають неабиякий інтерес науковців. 

У психологічній науці накопичилась велика кількість підходів, 
концепцій та методів вивчення мотивів політичної діяльності. 

Підґрунтям сучасних досліджень мотивації політичної участі є 
«активістська модель» Г. Алмонда, С. Верби, Н. Ная та інституціональний 
підхід Р. Патнема.  

Г. Алмонд запропонував мотиви політичної діяльності ділити на 
два типи: соціальні (політичні) та інструментальні (неполітичні) мотиви. 
Під інструментальними мотивами політичної участі розуміють мотиви, які 
спонукають людину до розв’язання своїх особистих проблем, а саме: 
підвищення матеріальних доходів, соціального статусу, кар’єрного росту, 
престижу, задоволення потреби в спілкуванні, відчуття сили, безпеки та 
своєї значущості. Під соціальними (політичними) мотивами розуміють ті, 
які формуються під впливом високого рівня політичної свідомості, 
громадянської відповідальності, відчуття причетності до подій у країні 
[Алмонд, 1993: с. 130]. 

Р. Патнем вказав на важливу закономірність: мотиви соціально-
політичної активності залежать від рівня усвідомлення громадянами 
можливості реально впливати на політику за допомогою громадянських 
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інституцій, які створюються для здійснення контролю над владою 
[Кияшко, 2013: с. 82]. 

У визначенні поняття мотиву політичної участі ми спиралися на 
загальноприйняте в психології визначення мотиву як «спонукання до 
діяльності, пов’язане із задоволенням потреб суб’єкта» [Ильин, 2006: с. 66]. 
Від мотиву залежить, що собою являють ті чи інші дії, зокрема в 
політичному просторі. Тобто, мотив визначає змістову характеристику 
діяльності людини.  

Проте слід зазначити, що до політичної активності людину 
спонукають не тільки внутрішні мотиватори, тобто потреби. На людину 
також впливають зовнішні мотиватори. Це можуть бути політичні партії, 
відомі державні та політичні діячі, органи влади, молодіжні та громадські 
організації тощо. За допомогою різних видів впливу (підтримка, сприяння, 
заохочування молоді до участі в політичних подіях або перешкоджання) 
зовнішні чинники стимулюють зростання або зниження рівня політичної 
активності.  

Сучасні політичні психологи обстоюють ідею, згідно з якою кожна 
особа виробляє власну відносно стійку систему мотивів, що дає їй змогу 
певним чином об’єднати соціальну та індивідуальну мотивацію і виступати 
суб’єктом політичної взаємодії. 

Таким чином, ми визначаємо мотиви політичної участі як глибинні 
внутрішні, пов’язані із задоволенням потреб суб’єкта політики, 
спонукальні чинники, що спричиняють політичну активність і визначають 
її спрямованість [Ирхин, 2000: с.743]. 

У психологічній літературі можна знайти великий перелік потреб, 
які зумовлюють виникнення мотивів діяльності людини. Вчені вважають, 
що в політиці, як і в будь-якій іншій сфері життя, діють ті самі потреби: 
потреба влади (З. Фрейд); безпеки, стабільності існування (К. Хорні, 
Г. Салліван та ін.); самореалізації, любові та прийняття, позитивної уваги 
до себе з боку інших і самоповаги (А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс); 
прояву агресії, афіліації, уникнення шкоди, невдач і звинувачень 
(Г. Мюррей); підвищення соціального статусу, встановлення соціальної 
справедливості, збереження порядку, честі й гідності, соціального 
контакту, гідних умов існування родини, емоційного спокою (С. Райз). 

Слід зазначити, що мотиви участі людини в політичному житті 
можуть бути детерміновані будь-якими з вищезгаданих потреб. До того ж, 
як одна потреба може задовольнятись кількома мотивами, так і кілька 
мотивів можуть бути детерміновані однією потребою.  

Д. Маклелланд і Дж. Аткінс запропонували найпоширенішу в 
психології класифікацію мотивів політичної поведінки. Вчені виділили три 
основних групи мотивів: 1) посідання влади та контролю над людьми і 
ситуацією; 2) досягнення (мети, успіху, уникнення невдачі та ін.); 
3) афіліації (налагодження теплих стосунків з іншими) 
[Наукові студії…, 2008: с. 223]. 
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А. Краснякова на основі ретельного теоретичного аналізу основних 
потреб, які впливають на формування мотивів політичної участі провела 
дослідження та емпіричних шляхом виділила десять провідних мотивів 
політичної участі. Дослідниця надає коротку характеристику кожного з 
них [Наукові студії…, 2008: с. 223]: 

1. Мотив влади виявляє стійке прагнення мати владу, впливати на 
інших. Учені виокремлюють три типи причин, за яких влада може бути 
бажаною: щоб домінувати над іншими й обмежувати дії інших; щоб інші 
люди не домінували і не втручалися в їхні справи; щоб досягти 
політичного успіху. 

2. Мотив підвищення матеріального і соціального статусу для 
людини є завжди актуальним. Високий рівень матеріального 
життєзабезпечення дає відчуття впевненості, безпеки, створює умови для 
майбутнього розвитку, самореалізації, сприяє підвищенню соціального 
статусу людини в суспільстві. 

3. Мотив кар’єри та досягнення успіху проявляється в прагненні 
досягти певної міри майстерності, швидше піднятись кар’єрними 
сходинками. Політична кар’єра та особистий успіх розглядається як 
неодмінні атрибути політичної діяльності.  

4. Мотив партнерської взаємодії ставить за мету дружні, теплі 
стосунки з іншими. Особистість із домінантою на мотиві партнерської 
взаємодії завжди прагне працювати в команді однодумців. Головним для 
неї стає співучасть на партнерській, а не конкурентній основі.  

5. Мотив потреби в спілкуванні проявляється не стільки в процесі 
комунікації, скільки у встановленні психологічного контакту. Під час 
обговорення політичних питань людина потребує відчуття єдності, 
захищеності, очікує на схвалення з боку партнера. 

6. Мотив політичного інтересу визначає рівень обізнаності особи 
щодо політичних подій, процесів, особливостей політичної системи країни. 
Вираженість мотиву політичного інтересу впливає на рівень політичної 
культури та досвіду, формує вміння аналізувати, прогнозувати політичні 
процеси, забезпечує людині високий рівень адаптації в політичному 
просторі. Завдяки стійкому політичному інтересу усвідомлюються цілі 
політичної діяльності, визначається її спрямованість. 

7. Ідеологічний мотив є провідним мотивом політичної участі. 
У разі ідеологічної визначеності метою політичної діяльності особи стає 
відстоювання ідеологічних принципів, норм, ідеалів та їх перевага над 
всіма іншими потребами. Політична активність пояснюється бажанням 
підтримати ідеологічно близьку політичну силу, боротись за втілення її 
ідеалів. На відміну від професійної політичної діяльності, яка переважно 
індивідуалізована, широка політична участь, як правило, має колективні 
форми: участь у політичних акціях, подіях, діяльності політичних партій, 
громадських організацій, рухів тощо. 
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8. Соціальний мотив політичної участі виявляється в особи, для 
якої інтереси суспільства стоять вище від її особистих потреб. Моральні 
норми і вимоги суспільства добре усвідомлюються, збігаються з 
особистими цінностями, ідеалами, настановами людини і формують 
відповідні просоціальні моделі її політичної поведінки.  

9. Альтруїстичний мотив показує, наскільки людина заради інших 
готова брати участь у політичній діяльності. Особа з домінуванням 
альтруїстичного мотиву, беручи активну участь у політичному житті, 
отримує задоволення від цього і не вимагає ні матеріальної, ні моральної 
винагороди. Дня неї важливо допомогти іншим.  

10. Мотив громадянської відповідальності розглядається не стільки 
як формальна належність людини до держави чи громадської організації, 
скільки як громадська спрямованість. Громадські цінності, засвоєні 
індивідом, є суб’єктивно значущими, не девальвують цінностей особистих, 
а становлять з ними єдине ціле і виконують роль внутрішніх спонук до 
політичної активності. Готовність до впровадження громадських ініціатив 
пов’язана з високим рівнем відповідальності та виконання громадських 
обов’язків. Єдність свідомості і реальної поведінки особи є важливою 
ознакою громадської відповідальності та конструктивно впливає на процес 
самовдосконалення особистості [Наукові студії…, 2008: с.227]. 

У результаті проведеного дослідження А. Краснякова дійшла до 
висновку, що: 

– політична активність молоді полімотивована й зумовлюється 
комплексом потреб. Найбільш актуальними для переважної частини 
української молоді є мотив партнерської взаємодії, мотив підвищення 
матеріального і соціального статусу та мотив потреби в спілкуванні; 

– сучасна українська молодь має невисокий рівень громадянської 
відповідальності. В абсолютної більшості молоді показник мотиву 
громадянської відповідальності нижчий від показника альтруїстичного 
мотиву. Так, молоді люди вважають, що держава приділяє мало уваги 
розв’язанню конкретних проблем молоді, а лише декларує певні програми 
та заходи. Тому вони готові допомагати іншим на волонтерських засадах, 
але не бажають добровільно і безкоштовно діяти заради держави;  

– у значної кількості досліджуваних виявлено потребу в 
орієнтації. Задоволення цієї потреби виконує мотив інтересу до політики, 
який відображає зв’язки особистості з політичним світом і є підґрунтям 
формування ідеологічного мотиву, який серед всіх зазначених мотивів 
виступає провідним у політичній діяльності суб’єкта.  

З огляду на вищезазначене, своєчасне виявлення актуальних 
проблем молоді, пов’язаних із задоволенням потреб різних типів, допомога 
державних і політичних інститутів у їх розв’язанні, на наш погляд, 
сприятимуть формуванню мотивів соціального призначення, передусім 
мотиву громадянської відповідальності, який є одним з основним з 
чинників розбудови громадянського суспільства. 
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Висновки. Сучасна молодь не має спрямованості на участь в 
політичному житті, хоч і виявляє готовність до активних дій. Політична 
активність молоді починає активно проявлятись, коли усвідомлюється 
можливість реального впливу на політичні події. Тому для підвищення 
ефективності політичної участі молоді слід розробляти та впроваджувати 
науково-обґрунтовані програми формування навичок взаємодії з владою і 
впливу на політичне життя. 

Політична активність молоді є полімотивованою. Найбільш 
актуальними для молоді є мотив взаємодії з іншими людьми та мотив 
орієнтації. В той час як прослідковується слабка вираженість ідеологічного 
мотиву та  мотиву громадянської відповідальності, які є найвпливовішими 
в політичній діяльності та безпосередньо впливають на рівень політичної 
культури суб’єкта.  

Перспективою подальших досліджень може стати вивчення 
механізмів формування мотиву політичного інтересу та мотиву 
громадянської відповідальності, а також розроблення програми 
формування такої мотивації в молоді з різним рівнем політичної 
активності. 
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ДЕПРЕСИВНОГО СТАНУ 

 
Депресія у жінок різних вікових категорій спостерігається в 2 рази частіше, ніж у 

аналогічної групи чоловіків, тому сучасна медицина зарахувала жіночу статеву приналежність 
до факторів, що призводять до формування недуги. Цей факт пояснюється гендерними 
відмінностями статей – особливостями будови психіки, анатомічної будови, структури, 
властивостей ендокринної та нервової систем і особливостями реагування на ситуацію. У 
статті проаналізовано особливості прояву депресивних станів у жінок та чоловіків. Розглянуто 
гендерні відмінності депресивної симптоматики та її вираженості. 

Ключові слова: клінічна психологія, депресивний стан, депресія, методика Гамільтона, 
гендерні особливості, психоневрологічна клініка, лікування, дослідження. 

 
Депрессия у женщин разных возрастных категорий наблюдается в 2 раза чаще, чем у 

аналогичной группы мужчин, поэтому современная медицина причислила женскую половую 
принадлежность к факторам, которые приводят к формированию болезни. Этот факт 
объясняется гендерными различиями полов - особенностями строения психики, анатомического 
строения, структуры, свойств эндокринной и нервной систем и особенностями реагирования на 
ситуацию. В статье проанализированы особенности проявления депрессивных состояний у 
женщин и мужчин. Рассмотрены различия депрессивной симптоматики и ее выраженности. 

Ключевые слова: клиническая психология, депрессивное состояние, депрессия, 
методика Гамильтона, гендерные особенности, психоневрологическая клиника, лечение, 
исследование. 
 

The article analyzes the features of the manifestation of depressive conditions for women and 
men. The gender differences in depressive symptoms and its severity considered. 

Currently, depressive conditions are one of the most important problems of Ukrainian society. 
The urgency of this problem for Ukraine is critical in connection with the crisis in the economy and 
politics, people’s uncertainty in the future, and an increase in the number of stressful situations. The 
depressive state in a considerable extent provokes a modern pace of life, over-saturated with 
information and emotion, which causes the strain of the human psyche. 

Women depression of different age groups is observed in 2 times more often than in the same 
group of men, therefore modern medicine has considered female sexual belonging to the factors that 
lead to the formation of an illness. This fact is explained by the gender differences of the articles - the 
peculiarities of the structure of the psyche, the anatomical structure, the structure, properties of the 
endocrine and nervous systems, and the peculiarities of responding to the situation. 

The urgency of this topic is due to the increasing prevalence of depression among other 
mental disorders, in particular, the age of patients with depression over the past ten years has decreased 
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from 30-40 years to younger than 25 years. What is important is the fact that according to the WHO 
(World Health Organisation), women suffer from depression 2 times more often than men. Thus, there is 
growing interest in the gender distribution of the peculiarities of the experience of depression and 
disease in general, its mechanisms of development and peculiarities of occurrence, the distinction 
between more severe and moderate forms of depression and their severity. 

Keywords: clinical psychology, depressive state, depression, Hamilton scale, gender 
peculiarities, psychoneurological clinic, healing, research. 
 
 

Постановка проблеми. У даний час депресивні стани є однією з 
найважливіших проблем українського суспільства. Актуальність даної 
проблеми для України критична у зв’язку з кризою в економіці і політиці, 
невпевненістю людей у завтрашньому дні, збільшенням кількості 
стресових ситуацій. Депресивний стан чималою мірою провокує сучасний 
темп життя, перенасичений інформаційно та емоційно, який викликає 
перенапруження людської психіки. 

Сьогодні депресії значно поширені в усьому світі. Згідно зі 
статистикою ВООЗ 4-5% населення земної кулі страждають цією 
патологією, при цьому ризик розвитку великого депресивного епізоду 
становить 15-20%. За даними ВООЗ і Національного інституту 
психологічного здоров’я США, жінки страждають депресією частіше, ніж 
чоловіки. Хоча б раз у житті клінічно окреслений депресивний епізод 
переносять 7-12% чоловіків і 25% жінок. У 60% випадків відзначаються 
рецидиви, і ризик їхнього розвитку тим вищий, чим слабкішим був 
терапевтичний ефект при лікуванні попереднього депресивного епізоду. 
Досить часто захворювання супроводжується аутоагресією в тій чи іншій 
мірі. У 15% спостережень пацієнти, які страждають депресією, здійснюють 
суїцид, що становить 60% від усіх самогубств. Медико-соціальне значення 
депресії ще визначається і тим, що ця патологія займає четверте місце в 
усьому світі серед інших захворювань за величиною витрат, що 
накладаються на суспільство, які на 97% зумовлені непрацездатністю 
хворих і тільки на 3% – витратами на антидепресанти.  

Депресія у жінок різних вікових категорій спостерігається в 2 рази 
частіше, ніж у аналогічної групи чоловіків, тому сучасна медицина 
зарахувала жіночу статеву приналежність до факторів, що призводять до 
формування недуги. Цей факт пояснюється гендерними відмінностями 
статей – особливостями будови психіки, анатомічної будови, структури, 
властивостей ендокринної та нервової систем і особливостями реагування 
на ситуацію. 

Депресії часто зустрічаються у лікарській практиці. У таких 
розвинених країнах, як Швеція, Іспанія, США, Австралія, Японія, частота 
депресій у хворих стаціонару, які звернулися за консультативною 
психологічною допомогою досягає 20-29%. Всесвітня психіатрична 
асоціація наводить такі дані: депресію виявляють у 22-33% хворих, 
госпіталізованих до психіатричного стаціонару, а також депресія 
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виявляється у 38% онкологічних хворих, у 47% хворих на інсульт, у 45% – 
інфарктом міокарда, у 39% – хворобою Паркінсона. 

Результати дослідження, проведеного ВООЗ, в якому взяло участь 
2700 хворих, поширеність депресії серед пацієнтів неврологічних клінік 
становить 17%. У рівній за обсягом вибірці (психологічний кабінет однієї з 
багатопрофільних поліклінік) частка депресивних розладів займає 38,2%, з 
яких реактивні депресії – 28,1%, легкі – 18,9%, помірно важкі – 9,2%, 
ендогенні в рамках циклотимії – 10,1%. 

Метою статті є аналіз гендерного розподілу особливостей 
переживання депресії та хвороби в цілому, її механізмів розвитку та 
особливостей протікання, розмежування більш важких та помірних форм 
депресії та їхніх ступенів важкості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Депресії та депресивні 
розлади більшою мірою розглядаються у психіатрії, але останнім часом 
цей розлад активно вивчається в медичній  та клінічній психології 
(Н. Гаранян, В. Ковальов, Г. Мазуро, Б. Михайлов, Е. Наталевич, 
І. Первова, В. Підкоритов, В. Синицький, Л. Шестопалова, О. Чабан, 
Ю. Чайка, Г. Браун, М. Ковач, Д. Коул, Дж. Мак-Каллоу, К. Петерсон та 
ін.). 

Однією з причин виникнення депресивного стану та розладу є 
переживання травмуючих подій і наслідки психотравматичного впливу. 
Психотравмуючі події та їхні наслідки для поведінкової, емоційної і 
пізнавальної сфери особистості, вірогідність виникнення дезадаптивної 
поведінки, психосоматичних і нервово-психічних розладів унаслідок 
травматичного стресу розглядали у своїх наукових дослідженнях 
Ю. Александровський, В. Євдокимов, Л. Крижанівська, Г. Ложкін, 
В. Маріщук, О. Морозов, Г. Нікіфоров, О. Носкова, Н. Тарабріна, 
І. Толкунова та ін. У медичній літературі підтримується загальна точка 
зору про відмінності в частоті виявлення депресивних станів у жінок і 
чоловіків. Жінки страждають депресією в 2 рази частіше, ніж чоловіки (це 
стосується і великої депресії, і дистимічних розладів, і тривожних розладів) 
[Тювина, 2003]. 

Виклад основного матеріалу. У клінічних вибірках гендерні 
відмінності в кількості симптомів менш помітні, відзначаються схожі 
функціональні порушення і загальна ступінь важкості, але у жінок частіше 
в анамнезі відмічається попереднє лікування депресії [Kornstein, 2000]. 
Можливо, має місце занижена діагностика депресіі у чоловіків і 
гіпердіагностика у жінок в силу безлічі факторів: у жінок виявлення вище 
за рахунок більш частого звертання до лікаря/психолога з приводу прояву 
хвороби, як правило, пов’язаного з соціально-психологічними і сімейними 
проблемами, про які жінки активно розповідають лікарю. Чоловіки, 
навпаки, не схильні до пред’явлення скарг. Депресивні стани у них частіше 
маскуються проявами агресії. Чоловіки намагаються самостійно впоратися 
з болючими переживаннями, підсилюють навантаження на роботі, 
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займаються агресивними/екстремальними видами спорту, вдаються до 
алкоголізації, зловживання психоактивними речовинами, намагаючись 
повернути втрачений інтерес до життя та задоволень [Тювина, 2003]. 

Як і будь-яке психосоматичне захворювання, депресія має 
симптоми і фізичні, і психологічні. Однак діагностувати власне депресію 
дуже складно – у всіх людей депресія проявляється по-різному [Бек, 2000]. 

Вважають, що в депресії є дві головні ознаки – постійне почуття 
пригніченості й втрата інтересу до життя, байдужість до того, що раніше 
подобалося. Про депресію як психологічне явище можна говорити тільки 
тоді, коли цей стан триває довше двох тижнів. Крім того, ці прояви повинні 
бути яскраво вираженими – тобто заважати нормально працювати й 
спілкуватися з іншими людьми [Мельник, 2011]. 

Звичайно, під час депресії ці симптоми проявляються як мінімум у 
таких ознаках: 

 помітне схуднення (без дієти) або помітне збільшення маси тіла; 
 безсоння або, навпаки, сонливість;  
 прискорені або уповільнені рухи;  
 слабкість, швидка втомлюваність; 
 почуття власної нікчемності, безмірної провини;  
 нездатність зосередитися, чітко мислити, приймати рішення 

[Мельник, 2011]. 
Наявність розглянутих симптомів вказує на потребу звернутися за 

допомогою. З іншого боку, люди зрідка визнають той факт, що в них 
депресія. Зазвичай вони впевнені, що адекватно оцінюють ситуацію і все 
«дійсно так погано». Більшість людей у стані депресії відчувають 
пригніченість, власну нікчемність, спустошеність. Дехто проявляє 
постійну слізливість, інші, навпаки, втрачають здатність плакати.  

Існує хибна думка, що під час депресії люди обов’язково сумні, але 
багато хто, особливо чоловіки й молоді люди, відчувають не сум, а 
роздратованість, навіть стають злобливими й агресивними [Мельник, 2011].  

Для депресії діагноз може бути поставлений за наявності певних 
симптомів, декілька з них основні, інші додаткові [Крайнюк, 2007]. 

Критерії діагнозу депресії за МКБ-10. 
Обов’язкові два (можливо більше) з наступних симптомів: 
 знижений депресивний настрій більшу частину дня; 
 втрата інтересів і здатності отримувати задоволення від того, що 

раніше тішило; 
 наявність почуття втрати (зниження) енергії і підвищена 

стомлюваність. 
Додаткові симптоми: 
 зниження здатності концентрації уваги; 
 зниження самооцінки; 
 ідеї самознищення і самообвинувачення; 



Psyhology                                                                                                                 j 

_____________________________________________________________
58            Humanitarium. 2018. Vol. 40, Iss. 1. ISSN 2308-5126 

 порушення сну будь-якого типу; 
 зниження апетиту, зменшення маси тіла (або навпаки); 
 суїцидальні тенденції. 
Тривалість депресивного стану – не менше 2 тижнів 

[Крайнюк, 2007].  
Часто депресію супроводжують специфічні фізичні симптоми. 

Більшість людей втрачають апетит, навіть при думці про їжу їм стає 
недобре, а в деяких, навпаки, помітне надмірне споживання їжі. Безсоння 
з’являється приблизно у 80% людей із депресивним станом: людина може 
важко засинати ввечері або кілька разів прокидатися вночі. Особливо часто 
виникає так зване «раннє пробудження». Майже всі люди в стані депресії 
скаржаться на слабкість і втрату працездатності, постійно почуваються 
втомленими. У деяких людей з’являються болі, зокрема головні або болі в 
шлунку. У жінок нерідко стають болісними й нерегулярними місячні. 
Кожна друга людина з депресією скаржиться лікареві саме на фізичні 
недуги, навіть не згадуючи про психологічні проблеми [Бек, 2000]. 

Депресивний стан також змінює думки й почуття людини. Вона не 
бачить можливості опанувати себе, що ніколи вже не буде добре 
почуватися. Людина стає неуважною й забудькуватою, думки плутаються, 
важко приймати навіть просте рішення, наприклад, як сьогодні одягнутися. 
У 90% випадків люди з депресією відчувають тривогу, занепокоєння, 
постійне очікування якогось лиха. Також під час депресії спостерігається 
знижена самооцінка [Мельник, 2011].  

З метою визначення гендерних особливостей прояву депресивних 
станів було організовано та проведено емпіричне дослідження. 

Вибірку опитуваних склали 50 осіб-пацієнтів відділення 
психоневрології Дорожньої клінічної лікарні № 1 м. Києва. Усі опитувані 
були з діагностованою депресією різного ступеня важкості. Серед 
опитуваних було 25 чоловіків і 25 жінок, хворих на депресію, які 
знаходяться на лікуванні в умовах стаціонару. Вік респондентів на момент 
проведення дослідження складав + - 32 роки (жінки 29 +- 0,6, чоловіки 38 
+- 0,6). 

У ході емпіричного дослідження використано наступні методики:  
 «Шкала депресії А. Бека»;  
 «Шкала депресії М. Гамільтона» 
За допомогою шкали депресії Бека (Beck Depression Inventory) нами 

було досліджено особливості перебігу депресії. Розподіл за важкістю 
депресії за методикою Бека у чоловіків і жінок представлено на рис.1 та 2. 
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Рис. 1. Розподіл важкості депресії у жінок за методикою Бека. 

 
Як видно на рис. 1, 8% жінок мають помірно виражену депресію, 

52% жінок має явно виражений рівень депресії та 40% мають критичний 
рівень депресії. 

 
Рис. 2. Розподіл важкості депресії у чоловіків за методикою Бека. 
 
Як бачимо на рис. 2, 16% чоловіків мають помірно виражену 

депресію, 36% чоловіків мають явно виражений рівень депресії та 48% 
мають критичний рівень депресії. 

Наступним етапом було проведення порівняльного аналізу за 
гендерним показником. Результати представлено на рис. 3. Було порівняно 
отримані результати дослідження за методикою Бека, щоб визначити 
гендерні особливості прояву депресії.  

Порівняння отриманих результатів виявило, що за рівнями прояву 
депресії у жінок спостерігається більш явно виражена депресія (52% у 
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жінок та 36% у чоловіків). Критичний рівень депресії домінує у чоловіків 
(48% у чоловіків, 40% у жінок). Помірно виражена депресія 
спостерігається у 16% чоловіків та 8% жінок. 

Наступним етапом нашого дослідження було визначення 
особливостей ступеня вираженості депресії за шкалою Гамільтона. За 
даною методикою діагностуються 5 рівнів важкості депресії, але 
результати нашого дослідження показали 4 рівні наявності депресії у 
кожного респондента. 

 

 
Рис. 3. Порівняльний аналіз розподілу важкості депресії у жінок та 

чоловіків за методикою Бека. 
 
Під час аналізу результатів опитування чоловіків і жінок-пацієнтів 

психоневрологічного відділення було виділено симптоматику та загальні 
показники депресії, що переважали в опитуваних за методикою 
Гамільтона. Розподіл отриманих результатів у жінок за шкалою депресії 
Гамільтона показав (рис. 4), що у 10 жінок спостерігається депресивний 
розлад вкрай важкого ступеня, у 7 – депресивний розлад середнього 
ступеня тяжкості, легкий депресивний розлад – у 4 жінок та депресивний 
розлад важкого ступеня – у 4 жінок. 
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Рис. 4. Розподіл важкості депресії у жінок за методикою 

Гамільтона. 
 
Як видно на рис. 4, 16% жінок мають легкий депресивний розлад, 

28% жінок мають депресивний розлад середнього ступеня тяжкості, 16% 
мають депресивний розлад важкого ступеня та 40% депресивний розлад 
вкрай важкого ступеня. 

Рис. 5. Розподіл важкості депресії у чоловіків за методикою 
Гамільтона. 
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Як видно на рис. 5, 24% чоловіків мають легкий депресивний 
розлад, 40% чоловіків мають депресивний розлад середнього ступеня 
тяжкості, 12% мають депресивний розлад важкого ступеня та 24% – 
депресивний розлад вкрай важкого ступеня. 
 

 
Рис. 6. Порівняльний аналіз розподілу важкості депресії у жінок та 

чоловіків за методикою Гамільтона. 
 
Порівняльний аналіз розподілу важкості депресії у жінок та 

чоловіків (рис. 6) дозволяє стверджувати, що у більшості жінок 
спостерігається депресивний розлад вкрай важкого ступеня (10 жінок), а у 
чоловіків відмічається депресивний розлад середнього ступеня тяжкості 
(10 чоловіків).  

Гендерні відмінності структур депресивного стану виявилися не 
такими значними, як можна було б припустити, виходячи з даних деяких 
дослідників. 

Висновки. Отримані нами результати за шкалою депресії 
Гамільтона та шкалою депресії Бека показали, що жінкам більш 
притаманний депресивний розлад вкрай важкого ступеня, тоді як 
чоловікам притаманний депресивний розлад середнього ступеня тяжкості. 
Такий розподіл показників ступеня депресії свідчить про те, що у жінок 
перебіг депресії відбувається набагато вираженіше, ніж у чоловіків. 

Порівняльний аналіз отриманих результатів чоловіків і жінок 
виявив, що у жінок спостерігається гостріший перебіг депресії та більш 
виражена симптоматика. Такі результати пов’язані з особливостями 
емоційних переживань. Гендерна відмінність полягає в тому, що жінки 
більш емоційно реагують на критичні та значущі ситуації, ніж чоловіки, 
тому і за тривалістю їхня депресія довша. 
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В описах депресивного стану зустрічаються симптоми як найбільш 
характерні для діагностики, так і ті, що не цілком відносяться до таких за 
відомими критеріями. У жінок при депресії частіше відзначаються 
симптоми неспокою, нападів плачу, почуття безпорадності, самотності, 
суїцидальні ідеї, підвищений апетит і збільшення маси тіла. У жінок також 
частіше відмічаються болі в тілі та поза з опущеною головою (як прояв 
зневіри), що не мають спеціального діагностичного значення [Kiveld, 1988]. 

У чоловіків до симптомів, які виникають частіше, відносяться: 
уповільнення рухів, бідність жестів, уповільнена мова, невербальна 
ворожість, ворожість як риса характеру (всі ці симптоми не відповідають 
типовим діагностичним критеріям депресії у дорослих). Підвищена 
ворожість може викликати розлади поведінки у комплексі з депресією.  

Деякі дослідники теоретично сформулювали «чоловічий 
депресивний синдром», який характеризується раптовими і періодично 
виникаючими приступами гніву, роздратованістю, агресивною поведінкою 
та алекситимією [Van Pragg, 1966]. 

На основі проведеного аналізу можна сформулювати висновок про 
те, що наявні певні відмінності структурних особливостей депресивного 
стану у чоловіків, що проявляється в меншій, ніж у жінок, залежності 
вольової саморегуляції від вираженості депресивного стану, з меншою 
вираженістю почуття печалі і суїцидальних нахилів та загального впливу 
на соціально-психологічне функціонування. У жінок на загальне зниження 
рівня СПФ (соціально психологічного функціонування) більшою мірою 
впливав апатичний компонент депресії, але лише на рівні тенденцій. Жінки 
також гірше справлялися з підтриманням охайності та зовнішнього 
вигляду і мали найбільш виражені порушення психоемоційного 
компоненту в сексуальній сфері. 
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УДК 159.922.6+37.015 

Леонід Ніколаєв 
 

РОЗВИТОК АСЕРТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ 
ТИМЧАСОВИХ ДИТЯЧИХ ОБ’ЄДНАНЬ 

 
У статті розглянуто специфіку соціально-психологічного впливу тимчасового 

дитячого об’єднання на розвиток асертивності як складової успішної соціалізації дітей 
підліткового віку. Зроблено акцент на психолого-педагогічних явищах у процесі соціалізації 
особистості підлітка в дитячих неформальних групах: демократичних стосунках, 
невимушеності, вільних проявах емоцій у діяльності, відокремленості від буденності, 
таємничості, фантазуванні, уявленнях, активній комунікації, іграх тощо. З’ясовано 
характеристику проявів асертивних і неасертивних підлітків, особливості їхньої взаємодії з 
оточенням та внутрішніх переживань і реакцій. Розглянуто роль дорослого у створенні 
атмосфери та умов для реалізації підлітком своїх потреб у самопізнанні, самовдосконаленні й 
розвитку асертивних якостей. Запропоновано детальні рекомендації вчителям та психологам 
для створення специфічних, сприятливих умов щодо розвитку гармонійної асертивної 
особистості сучасного підлітка. 

Ключові слова: асертивність, впевненість, соціалізація, адаптація, гра, успішність, 
підліток, тимчасове дитяче об’єднання, скаутська група. 

 
В статье рассмотрена специфика социально-психологического влияния временного 

детского объединения на развитие ассертивности как составляющей успешной социализации 
детей подросткового возраста. Сделан акцент на психолого-педагогических явлениях в процессе 
социализации личности подростка в детских неформальных группах: демократических 
отношениях, непринужденности, свободных проявлениях эмоций в деятельности, 
обособленности от обыденности, таинственности, фантазировании, представлении, активной 
коммуникации, играх и т.п. Выяснена характеристика проявлений ассертивных и неасертивных 
подростков, особенности их взаимодействия с окружающими, внутренних переживаний и 
реакций. Рассмотрена роль взрослого в создании атмосферы и условий для реализации ребенком 
своих потребностей в самопознании, самосовершенствовании и развитии ассертивных качеств. 
Предложены подробные рекомендации учителям и психологам для создания специфических, 
благоприятных условий по развитию гармоничной ассертивной личности современного 
подростка. 

Ключевые слова: ассертивность, уверенность, социализация, адаптация, успешность, 
игра, подросток, временное детское объединение, скаутская группа. 
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This article is devoted to the effects of socio-psychological influence of a temporary 
children’s network on the development of assertion as a factor of successful socialization of adolescents. 
The particular impact of out-of-school temporary children’s networks is analyzed, the positive outcomes 
within groups of children are described. The author emphasizes the psycho-pedagogical phenomena 
taking place in the course of socialization of a teenager’s personality in informal children’s groups: 
democratic relationships, ease of behavior, free display of emotions, freedom from routine, excessive 
shyness, fantasizing, beliefs, active communication, games etc. Socio-psychological procedures of 
acquisition of social norms in teenage groups are singled out (as exemplified by scouting), for instance, 
socio-psychological contamination, inheritance, conviction, suggestion, identification of perception of 
public opinion and moods; as a result of voluntary submission to the will (authority) of the other; 
orders, stereotypes, traditions or rituals. 

Based on prior empirical research, the thesis presents a generic description of assertive and 
unassertive adolescents, the aspects of their cooperation with the surroundings and their internal 
feelings and reactions. Particularly interesting is the detailed description of behavioral and emotional 
reactions, which allows to differentiate between levels of assertive qualities of teenagers and establish 
logical and meaningful developmental practices.  

An adult is considered as a mentor and a role model for a teenager as a means of creation of 
a favorable atmosphere for an adolescent’s realization of their needs in self-understanding, self-
development and the development of assertive qualities. The paper highlights detailed recommendations 
for teachers and psychologists for creation of conditions conducive to formation of a versatile and 
assertive personality of a modern teenager. The author proposes a series of methods and approaches to 
development of assertive qualities such as games, trivia, surveys, questionnaires, lectures, theme-based 
discussions in addition to group discussions, feedback etc.  

Keywords: assertion, confidence, socialization, teenager, temporary children’s network, scout 
group, game, adaptation, success.  

 
 
Постановка проблеми. У ході соціалізації підліток активно 

засвоює культурно-історичний і соціальний досвід, який включає норми 
соціальних відносин, комунікативні навички, уміння, здатність оцінювати 
власну та спільну діяльність. Однією зі складових успішної сучасної 
особистості виступає така властивість як асертивність, яка, в свою чергу, 
проявляється та розвивається через різноманіття соціального досвіду 
особистості та її контакти з соціумом.  

Для дітей підліткового віку важливим є створення особливих умов 
соціалізації через тимчасові дитячі об’єднання, в яких вони можуть 
набувати соціального досвіду. Такими специфічними умовами 
соціалізації виступають дитячі оздоровчі заклади, спортивні секції, творчі 
студії, скаутські організації тощо. 

Вивчення стану проблеми соціалізації підлітків в умовах дитячого 
оздоровчого закладу, аналіз психолого-педагогічної літератури, досвід 
роботи в дитячому оздоровчому закладі, проведене нами дослідження 
показало, що необхідно організовувати процес соціалізації підлітків 
більш конструктивно. Це обумовлено представленням тимчасових 
дитячих об’єднань як особливого утворення для соціалізації особистості, 
як цілісного соціально-педагогічного організму, спрямованого на 
створення умов для розвитку асертивності особистості та пошук нових 
шляхів розв’язання проблеми соціалізації підлітків у зв’язку з 
модернізацією української освіти.  



Psyhology                                                                                                                 j 

_____________________________________________________________
66            Humanitarium. 2018. Vol. 40, Iss. 1. ISSN 2308-5126 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роль колективу для 
підлітка важко переоцінити. На це вказували видатні педагоги та 
психологи (А. Макаренко, В. Сухомлинський, С. Шацький, Р. Нємов та 
ін.). Гуманістична інтерпретація колективу передбачає наявність певних 
ознак, які й дозволяють зробити саме колектив інструментом, що 
дозволяє кожній особистості розвивати свої потенційні можливості. 

Ефективність процесу соціалізації досягається завдяки 
послідовному освоєнню індивідом певної системи формотворень 
культури у відповідності з віковими етапами життя. На думку 
В. Москаленко [Москаленко, 2013], досліджуючи соціалізацію індивіда як 
процес входження його у «світ людини», слід розглядати цей «світ 
людини» як систему суспільних впливів, що набуває стосовно індивіда 
тих форм, які він здатний сприймати та засвоювати у відповідності зі 
своїми віковими особливостями. 

Мета статті полягає в аналізі впливу різних умов соціалізації 
тимчасових дитячих об’єднань на розвиток асертивності особистості 
дітей підліткового віку, а також наданні психолого-педагогічних 
рекомендацій з розвитку асертивності підлітків для психологів і педагогів, 
які працюють у закладах додаткової освіти та виховання. 

Виклад основного матеріалу. Особливого значення в процесі 
соціалізації набувають позитивні емоції задоволення, радості, 
захоплення, якими супроводжується ігрова діяльність. У грі уявними є 
лише умови, в які гравець себе подумки ставить, але почуття, які він 
переживає в цих уявних умовах, – це істинні почуття, які він реально 
відчуває. Позитивний емоційний настрій створюється всіма 
організаційними моментами скаутських ігрових груп. 

Серед великої кількості підліткових груп найбільш сприятливі 
умови для соціалізації підлітка через задоволення його потреби у 
«дорослості» створюються в ігрових групах скаутського типу. 
Особливостями цих груп у порівнянні з іншими підлітковими групами є 
такі: в основу їхньої організації покладено ігрову діяльність; діяльність 
цих груп будується на основі задоволення соціальної потреби підлітка у 
«дорослості»; вони створюються цілеспрямовано дорослими. Саме ці 
фактори забезпечують те, що скаутська група, порівняно з іншими 
підлітковими групами, є найбільш сприятливою формою входження 
підлітка в сферу суспільства та водночас формотворенням культури, що 
найбільш відповідає перехідному віковому етапу від дитинства до 
дорослої людини. 

Демократичні стосунки, невимушеність, вільні прояви емоцій у 
діяльності, відокремленість від буденності, таємничість, фантазування, 
уявлення, як методи організації гри, спрямовані на те, щоб створити 
позитивний емоційний настрій членів групи, що сприятиме ідентифікації 
індивіда з групою.  
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Метод соціалізації шляхом скаутингу сприяє, перш за все, 
формуванню особистості, яка прагне до накопичення загальнолюдських 
цінностей. За допомогою ігор дитина засвоює певні навички 
соціалізованої поведінки, специфічну систему цінностей, норм, ідеалів, 
орієнтується на типізовані групові дії, вчинки, властиві представникам 
того чи іншого етносу, тієї чи іншої культури. Це особливо важливо для 
підлітків, коли центр їхнього фізичного й духовного життя зміщується з 
родини як первинної групи, в межах якої за допомогою гри відбувалося 
знайомство з певними соціокультурними засадами, нормами, 
стереотипами, традиціями, – в зовнішній світ, у середовище однолітків, 
дорослих, коли відбувається процес інтеріоризації соціально-культурного 
поля даного народу, коли складаються основи моральності особистості. 

Серед численних підліткових груп найбільш сприятливі умови для 
соціалізації підлітка виникають в ігрових підліткових групах скаутського 
типу, комплексна робота в яких з розвитку світогляду, наполегливості у 
досягненні цілей, самореалізації, соціальної компетентності позитивно 
впливає на формування асертивних властивостей особистості та прояви 
асертивної поведінки. 

Ігрова діяльність, яка використовується завжди в програмах 
скаутів, розглядається як невід’ємна умова розвитку асертивності 
особистості. Гра є однією з форм людського спілкування і взаємодії, 
вступаючи в неї, підліток вчиться брати на себе певні моральні 
зобов’язання, контролювати власний емоційний стан і адекватніше 
реагувати на ті чи інші емоційні стани партнерів, підтримувати контакти, 
досягати порозуміння, йти на компроміс, шукати коректний вихід із 
конфліктних ситуацій та ін. 

Засвоєння соціальних норм у скаутських групах здійснюється 
через певні соціально-психологічні механізми (зокрема, соціально-
психічного зараження, наслідування, переконання, навіювання, 
ідентифікацію сприйняття громадської думки і настроїв), завдяки 
добровільному підпорядкуванню чужій волі (авторитету), настановам, 
стереотипам, традиціям, ритуалам. 

Одним із основних принципів діяльності скаутської групи є 
отримання задоволення від діяльності. Як відомо, важливою 
характеристикою гри є її позитивне емоційне забарвлення. Роль емоцій у 
житті людини, їхній вплив на мислення і поведінку всім відомі. У 
підлітків, у порівнянні з попереднім молодшим шкільним віком, емоційна 
сфера активізується з новою силою, їхні думки, переконання, погляди 
відзначаються більшою емоційною насиченістю, підвищеною емоційною 
вразливістю. 

Отже, одним із важливих засобів соціалізації підлітків є 
самоорганізація тимчасового дитячого колективу. Прагнення до 
об’єднання дітей і підлітків – природна потреба в цьому віці, тому що 
підлітки, об’єднуючись у компанії, групи, прагнуть до самоствердження, 
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самореалізації, відчувають свою захищеність. Дорослі часто 
недооцінюють значення для дітей їхніх прагнень до об’єднання, а це одна 
із форм соціалізації, самореалізації і, як наслідок, – саморозвитку. 

Підлітки з низьким рівнем асертивності характеризуються досить 
різноманітною і полісемантичною здатністю до зміни своєї поведінки. 
Низький рівень асертивності в такому складному віковому періоді 
надзвичайно важко не тільки спостерігати безпосередньо, але й взагалі 
якось помітити і виявити. 

Феноменологічні ознаки невпевненості дуже ретельно ховаються, 
«маскуються» підлітком, часом навіть від самого себе, і таке відбувається 
в більшості випадків. Останнє акцентує складність і проблемність 
прийомів діагностики, методів і способів дослідження їхньої 
асертивності. Відповідно, всім тим, хто працює з підлітками, можна 
рекомендувати, перш за все, шукати і розробляти додаткові 
феноменологічні, але в той же час точні, надійні, валідні та адекватні 
цьому віковому періоду способи розуміння й аналізу асертивності як 
багатовимірного інтегрального психологічного утворення. 

Необхідно розуміти, що асертивні підлітки, перш за все, 
характеризуються складною і різноманітною диспозицією поведінкових 
реакцій та мають різноманітну, суперечливу «психологічну палітру» 
зовнішнього прояву. Це може бути поведінка, що, з одного боку, 
характеризує напруженість міжособистісних стосунків з учителями, 
однокласниками, батьками (сварки, конфлікти, демонстративність і 
протестні реакції), з іншого – у них можуть виявлятися надто 
гедоністичні тенденції, які посилюються під впливом провокативної 
реклами з даної тематики. 

Схильність до конформізму (цієї рисою особистості також 
наділені невпевнені підлітки), догматичність, яка у підлітків виражається 
в упертості, загальна тенденція до демонстративно екстернальної 
поведінки – все це ускладнює встановлення прямого, безпосереднього 
комунікативного та діяльнісного контакту з юними представниками 
зазначеної вікової категорії. Асертивність може бути безпосередньо 
обумовлена типовими образами найбільш значущих для підлітків 
кіногероїв, сучасними культурними героями, так званими «героями 
нашого часу», які демонструють зразки асертивності. Водночас, далеко 
не всі поширювані мас-медіа зразки асертивності буде засвоювати 
підліток, і це підтверджують також результати сучасних досліджень. 

Таким чином, невпевненість у цих підлітків перманентно 
перебуває під покровом психологічних захистів, крізь які належить 
«прориватися» тому, хто буде безпосередньо взаємодіяти з підлітком. 
Останнє вимагатиме терпіння, толерантності і навіть милосердя, оскільки 
невпевнені підлітки з ускладненими процесами соціалізації і, відповідно, 
низьким рівнем соціальності «вимагатимуть» довгого і копіткого 
підтвердження емпатії та любові до себе, перш ніж хоч трохи відкриють 
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свою «слабкість» – недолік асертивності.  
Наявне у таких підлітків поєднання таких тенденцій, як прагнення 

до насолоди і одночасно відсутність витримки в соціальних контактах 
(нездатність терпимо ставитися до чиєїсь думки, яка суперечить їхнім 
власним поглядам) можуть бути сприйняті дорослим як примітивний, 
грубий, дуже низький рівень загального розвитку, що часто не відповідає 
реальним профілям особистості невпевненого підлітка. 

У цьому випадку дорослим слід бути дуже уважними і 
спостережливими з такими дітьми, не піддаватися на «перше» і навіть 
подальше власне враження від спілкування з ними. На нашу думку, 
особливість низького рівня асертивності саме і полягає в тому, що 
відсутність впевненості «тягне» за собою своєрідні «вторинні 
психологічні утворення». Це такі, як зовнішня відсутність яскраво 
виражених цілей і необхідної, на думку дорослого, активності 
особистості, що часто проявляється брехливістю, нещирістю і черствістю, 
прагненням уникнути відповідальних рішень, перекладанням 
відповідальності на іншого тощо. Розпізнавання такої поведінки, як 
несвідомо і навіть свідомо «маскуючої», але спеціально організованої 
підлітком для приховування своєї невпевненості – ось перший крок до 
розуміння справжнього психологічного стану і внутрішнього світу 
підлітка. 

Мінливість у вчинках і реакціях, ціннісних пріоритетах, життєвих 
мотивах, стратегіях поведінки, орієнтирах – все це є способом 
відволікання уваги іншої людини від того, щоб вона не помітила (не 
висміяла і не засудила) одного і найголовнішого для самого підлітка – 
його страху перед новим, невідомим, суперечливим, а тому не тільки 
уявно, а й іноді реально небезпечним сучасним життям. Особливим 
моментом останнього є повільне, але неухильне формування у підлітка 
(часто нав’язане іншими) необхідності бути впевненим у собі, «крутим», 
таким, що вміє розбиратися в ситуаціях і людях, вирішувати проблеми. 

Логічним висновком і відповідною рекомендацією дорослим буде 
в цьому випадку другий крок – не «помічати» і не засуджувати, не 
намагатися звертати увагу на всі компенсуючі та маскуючі цю 
невпевненість особливості поведінки підлітка. Учені виділяють два типи 
взаємин між підлітком і педагогом: керівництво і співробітництво. 
У першому випадку зусилля педагога спрямовані на організацію 
діяльності підлітка як члена дитячого колективу. 

Педагог має включатися в діяльність опосередковано – через 
діяльність вихованця. Така організація взаємодії має значні виховні 
можливості, тому що забезпечує спілкування та передбачає отримання 
порад, рекомендацій. Якщо педагог і підліток вступають у безпосередню 
взаємодію один з одним, то має місце другий тип взаємин – 
співробітництво. Активна участь дорослої людини в процесі діяльності 
стимулює підлітків, створює відповідний настрій.  
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Педагог, який реалізує роль наставника, демонструє своїм 
настроєм раніше не засвоєні ними зразки спілкування, індивідуальні 
варіанти рольової поведінки, в яких проявляються притаманні йому 
особистісні якості, зокрема, розкриває позицію дорослого як лідера. 
Головне тут – віра в сили підлітка, і ця віра сприяє тому, що підліток у 
дитячому оздоровчому закладі розкриває свої здібності. Дорослий є 
організуючим фактором діяльності дитячого колективу. Його ідея 
підтримується в підлітковому середовищі, викликає прагнення до дії, 
конструює взаємини.  

Підлітки з низькою асертивністю цінують цю якість у 
міжособистісному спілкуванні, однак говорити про неї та демонструвати 
її дорослий повинен у певній психологічній «тональності» – не надто 
яскраво і зухвало, без підкреслення, яке тільки буде дратувати і 
провокувати й без того «внутрішньо розгубленого», «незібраного» 
підлітка. 

Безумовно те, що такі діти потребують особливого, так широко 
відомого в педагогіці і педагогічній психології індивідуального підходу. 
Рекомендується спокійна, без зайвої наполегливості й метушні, без 
привертання уваги поведінка з боку дорослого. Він усім своїм виглядом 
показує, що, не зважаючи на те, що є людиною зі своїми особливостями 
(своїм характером), але методичний і наполегливий у досягненні цілей 
(гуманістичних за своєю суттю) і цінностей. Дорослий є непохитним у 
принципових питаннях, що стосуються інтересів іншої людини, 
ґрунтується при цьому на цінностях добра, емпатії, совісті, 
взаємовиручки. І це саме ті цінності, які й роблять його впевненим, 
незважаючи ні на що, у своїх очах і перед самим собою.  

Підліткові необхідно донести (зробити це можна тільки в тому 
випадку, на нашу думку, якщо дорослий сам в цьому переконаний і, 
безумовно, вірить у цю етичну максиму) ідею та одночасно почуття 
власної значущості, засноване на переконанні в надцінності добра, 
справедливості, чесності, вірності, які самі по собі є самоцінними. 
Останнє можливе лише тоді й тому, що в нього справді вірить (при цьому 
вона повинна прагнути повірити) сама доросла людина. 

Передати підліткові відчуття можливості жити в світі впевненою 
людиною тільки на підставі того, що він, будучи самотнім (у разі, якщо з 
ним не поділяють його нетипові цінності, як це здається самому 
підліткові), сам здатний прагнути до досягнення гуманних цілей – це 
певна запорука успіху в процесі формування у нього асертивності. 

Таким чином, доцільно на основі зазначених особливостей 
цілеспрямовано організувати їхню соціальну активність, ініціативу, 
прагнення та інтенції до вирішення життєвих завдань, стимулювати 
бажання впевненої діяльності, отримувати задоволення від участі в ній і 
стимулювати право на самостійність. 

У свою чергу, першорядними цільовими функціональними 
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завданнями, що входять в обов’язок психологів, які працюють з 
підлітками, а також усіх супроводжуючих їх, можуть бути завдання, у 
відповідності з якими зазначені категорії фахівців будуть робити акцент 
на створенні сприятливих соціально-психологічних умов для самоаналізу 
та самопізнання підлітками своїх глибинних психологічних 
особливостей. Ці умови повинні сприяти в цілому їхній самоактуалізації, 
особистісному росту і розвиткові, а також формуванню їхньої рефлексії, 
зокрема, розуміння ними тих перепон і психологічних бар’єрів, які 
перешкоджають їхньому саморозвитку і становленню як психологічно 
гармонійних у майбутньому та впевнених громадян. Необхідно постійно 
рефлексувати самим шкільним педагогам і, особливо, батькам цих 
підростаючих молодих людей, що без їхньої особистої ініціативи як щодо 
невпевнених підлітків, так і, перш за все, щодо самих себе (передусім це 
стосується, звичайно, педагогів з низьким власним рівнем асертивності) 
необхідного «закріплення» навичок асертивної поведінки не відбудеться. 

Включеність у власні психологічні проблеми, як відомо з 
практики психологічного консультування та психотерапії, не дає 
можливості людині адекватно оцінювати і розуміти себе. Відповідно наші 
підопічні підлітки, які мають низький рівень асертивності, обтяжені 
подібними «комплексами», також будуть позбавлені такої можливості. 
Останнє вказує всім працюючим з ними на необхідність допомоги у 
виборі подальшого життєвого шляху тому, що саме лиш прийняття 
внутрішнього рішення підлітком уже буде сприяти посиленню 
асертивних реакцій. Підліток, ідентифікувавши себе з якоюсь людиною 
або професією, зможе адекватно оцінювати самого себе, оточуючих і 
отримає так необхідну йому можливість спиратися на себе і свою власну 
впевненість у «завтрашньому дні». 

Одним з ефективних засобів соціалізації підлітків є ігрова 
діяльність з традиціями та ритуалами. Опанування соціального 
середовища передбачає активне пізнання його особистістю та можливість 
діяти в ньому. Ми розглядаємо гру з позицій її впливу на розвиток 
морально-вольових сторін особистості, її діагностичного та 
прогностичного характеру. Гра дозволяє кожному учасникові відчути 
себе суб’єктом життєдіяльності, проявити та розвинути свою 
асертивність.  

Цілісний вплив на психологічну реальність та розвиток 
асертивності у сучасних підлітків, які проживають на території України, 
виходячи з соціокультурних особливостей, вимагає програми, яка 
включала б більш широкий і специфічний функціонально-цільовий 
контекст особистісних змін. 

Посилаючись на сучасні роботи вітчизняних фахівців, власні 
спостереження, ми констатуємо, що, розвиваючи моральні, духовні 
аспекти особистості, можна трансформувати таку полікомпонентну 
характеристику як асертивність. Вона опосередкована, перш за все, 
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можливістю займати значущу соціальну позицію і має різні форми 
вираження, такі як «я в суспільстві», «я і суспільство», «мій внесок у 
суспільство», «моя перспектива в суспільстві» та ін. Формування 
вищезазначених аспектів створює у підлітка передумови для розвитку 
базової психологічної платформи асертивності. 

Дорослим необхідно всіма засобами сприяти тому, щоб підліток, у 
кінцевому підсумку, самостійно почав ставити собі запитання щодо 
власних якостей, що відносяться до асертивності: «Чи впевнений я в 
собі?», «Що заважає мені бути впевненим у собі?», «У реальному житті 
чого мені не вистачає для впевненості?» та ін. Сам же підліток повинен за 
допомогою оточуючих дорослих навчитися відповідати на ці та інші 
запитання, що стосуються насамперед його особистості та його 
поведінки, а також його неповторної життєвої унікальної реальності. 
Вироблене за допомогою психологічно грамотних дорослих уміння 
рефлексувати власну поведінку в плані асертивності-невпевненості в 
кінцевому рахунку конкретизується в уміння нею керувати. 

У процесі спілкування та взаємодії з підлітками необхідно 
протягом найближчого навчального року методично й цілеспрямовано 
проводити заходи, які б включали метод колективного діалогу з ними і 
метод обговорення та інтерпретації тематик, що так чи інакше 
стосуються проблеми асертивності.  

З метою швидшого усвідомлення деяких аспектів впевненості та 
для необхідної актуалізації деяких адаптивних навичок, так необхідних 
для подальшого включення підлітків у навколишній світ, ми також 
рекомендуємо проводити з ними психологічні ігри і вікторини, які б 
розвивали у них навички рефлексії ефективної асертивної поведінки. 
Можна використовувати анкетування, опитування, лекції, тематичні 
бесіди та різноманітні групові дискусії, що підвищують упевненість у 
собі, своєму майбутньому і, відповідно, готовність бути адекватним і 
впевненим у майбутній професійній діяльності. 

Велику роль у закріпленні впевненості та впевненої поведінки 
може надати розробка та впровадження в навчальний процес та 
позакласні заняття і заходи спеціального навчального курсу. Усі питання, 
що стосуються асертивності, повинні, відповідно, бути доступними для 
даного віку з метою швидкого їх засвоєння. Необхідно також пов’язати в 
своїх заняттях тематику впевненості та майбутнього професійного 
самовизначення підлітків. 

Спільна співпраця вихователів, вчителів, психологів з категорією 
даних підлітків необхідна для того, щоб у навчанні, спортивній та іншій 
діяльності, в якій беруть участь підлітки, вони могли досягнути певних 
результатів і саме тоді, і внаслідок цього, вони сформують навички 
асертивності ніби автоматично, згідно причинно-наслідкового зв’язку, від 
успіхів – до набуття впевненої поведінки. Асертивність буде слідувати за 
результатами в навчанні, спорті, інших видах діяльності.  
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Організований за допомогою дорослих внутрішній діалог із самим 
собою з приводу власної поведінки повинен з’явитися конкретним 
завданням, яке знайшло собі місце в системі життєвих цілей. Головна з 
них полягає в тому, що в кінцевому підсумку підліток повинен 
розібратися в своєму внутрішньому світі, знайти в ньому щось унікальне 
й неповторне, що називається індивідуальністю. Реалізувавши цю мету, 
він, безумовно, стане, в будь-якому випадку, психологічно впевненою в 
собі людиною. У контексті останнього дорослі, які допомагають йому, 
повинні всі позакласні заходи та особисті діалоги з такими підлітками 
проводити з метою посилити мотивацію підлітка зрозуміти і прийняти 
себе, повірити у свої можливості і здібності за принципом «потреби 
визначають здібності». 

Також неприпустимою для тих, хто працює з підлітками, є 
нечутливість, відсутність уміння давати поради, не ображаючи, 
педагогічна нетактовність. Необхідний у взаємодії з ними певний рівень 
довіри та психологічної установки на безумовні можливості і 
перспективи кожного підопічного, його здатності до психологічної 
адаптації в складному світі сприяє посиленню асертивності та 
відповідних реакцій. 

Для подальшої корекції та вирішення проблем низького рівня 
асертивності у підлітків ми рекомендуємо застосовувати такі методи:  

1) впроваджувати групову психотерапію і групове психологічне 
консультування, психокорекційні заходи, які дозволили б вирішувати 
психологічні проблеми невпевнених у собі підлітків і сприяти в цілому 
посиленню асертивної реакції та асертивної поведінки; 

2) проводити тематичні бесіди, класні години, групові дискусії з 
тематики впевненості та впевненої поведінки молодих людей у 
складному і стресовому сучасному світі. У змісті даних заходів психолог 
(класний керівник, педагог, соціолог) за можливості повинен спиратися 
на вже наявний певний рівень впевненості підлітків і посилювати його, а 
також дотримуватися принципу поваги до їхньої особистості й гідності, 
системи цінностей та особистісних смислів;  

3) проводити тренінгові, практичні заняття, що мають вплив на 
систему моральних орієнтацій, формуючи в цілому особистість підлітка, 
а не тільки асертивності в його поведінковій (видимій) сфері. 
Асертивність повинна стати одним із предметів впливу, але не 
самоціллю; 

4) проводити позакласні заняття, спрямовані на вирішення 
підлітками психологічний завдань і розумових дилем для розвитку 
самосвідомості, що стосуються проблем впевненості-невпевненості; 

5) проводити лекції на теми ролі впевненості, особливостей цієї 
проблеми, специфіки впевненості молодих людей у самих собі та в 
навколишньому світі з метою закріплення в самосвідомості підлітків 
уявлень про те, що в світі існує підтримка.  
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Необхідно відчути і зрозуміти підлітків із низьким рівнем 
асертивності задля того, щоб можна було передбачити та здійснити 
профілактику у них відчуженої поведінки, шизоїдності, розвиток 
екзистенційної самотності. Зазначене, як відомо, може певною мірою 
супроводжувати розвиток невпевненості. Це загострюється і є 
характерним саме для підліткового віку. Перераховані вище позакласні 
заходи та бесіди покликані переконати підлітків у тому, що навколишній 
світ готовий подбати про них, але потрібно знати, в кого і де шукати 
допомоги. 

Висновки. Таким чином, сприяючи формуванню успішної 
особистості, батьки, педагоги та психологи мають розуміти, що саме 
асертивність мотивує до успіху та позитивного досвіду. Асертивність 
передбачає постановку особистістю цілей, волю та прагнення до 
досягнень, зосередження сил на головних цінностях. Асертивна 
особистість змінює поведінку в залежності від ситуації, уміє бути 
лідером, користується підтримкою і сама надає її, вміє виправляти 
помилки, прагне йти вперед. 

Усі перепони, психологічні і соціальні бар’єри та труднощі 
закріплення і посилення всіх психологічних якостей, які в підсумку 
забезпечують впевненість, будуть зведені до мінімуму тільки в тому 
випадку, якщо системний та методичний процес закріплення даної якості 
відрізнятиметься доцільністю і своєчасністю, забезпечуватиметься 
повноцінністю умов його реалізації, системним підходом з боку всіх, хто 
бере участь у ньому. Відповідно, всі суб’єкти, які його організують і 
беруть участь у його реалізації, повинні обов’язково між собою 
обговорювати всі значущі умови і всю специфіку проблеми. Це допоможе 
й дозволить проводити та впроваджувати програму посилення 
асертивності. Зазначені заходи можуть впроваджуватися як у навчальний 
процес, так і в систему позакласних та позашкільних психологічних, 
психолого-педагогічних і соціальних заходів. 

Дефіцит спілкування, одноманітність або відсутність соціальних 
зв’язків з боку соціального середовища призводять до значних недоліків 
впевненості, що називаються «набута безпорадність». Впевненість у собі 
формується при наявності різноманітного та адекватного зворотного 
зв’язку при переважанні позитивного підкріплення успішних спроб 
реалізації особистих цілей індивіда. 
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УДК 159.964 

Галина Рудь 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕЖИВАННЯ ОСОБИСТІСТЮ 
КРИЗИ СЕРЕДИНИ ЖИТТЯ 

 
У статті представлено теоретичне узагальнення та експериментальне дослідження 

психологічних особливостей переживання кризи середнього віку, що полягає у вивченні 
загострених внутрішньоособистісних протиріч та рис характеру особистості як психологічних 
чинників її виникнення, виокремленні психологічних особливостей типів переживання кризи, 
розробці психокорекційної системи з усунення або зменшення її негативних проявів.  

З’ясовано, що криза середини життя загострює стан переживання спаду фізичної 
активності організму і зовнішньої привабливості та змушує людину переоцінити своє ставлення 
до власного здоров’я і способу життя. Реальний процес подолання критичних ситуацій включає 
декілька типів переживання. Від того, який тип переживання домінує, залежить ступінь 
збереженості особистості після виходу із кризи. Певні характеристики рівня усвідомленості 
життя суттєво залежать від того, наскільки людина бере на себе відповідальність за події в її 
житті, тобто від рівня інтернальності особистості. 

Ключові слова: життєва криза, криза середнього віку, переживання кризи, 
самоактуалізована особистість.  

 
В работе представлены теоретические обобщения и экспериментальные исследования 

психологических особенностей переживания кризиса среднего возраста, что предполагает 
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изучение заостренных внутриличностных противоречий и особенностей личности как 
психологических факторов его образования, определение психологических особенностей типов 
переживания кризиса, разработку системы психокоррекции для ликвидации или сокращения его 
негативных проявлений.  

Выяснено, что кризис середины жизни обостряет состояние переживания спада 
физической активности организма и внешней привлекательности и заставляет человека 
переоценить свое отношение к собственному здоровью и образу жизни. Реальный процесс 
преодоления кризисных ситуаций включает несколько типов переживания. От того, какой тип 
переживания доминирует, зависит степень сохранности личности после выхода из кризиса. 
Определенные характеристики уровня осмысленности жизни существенно зависят от того, 
насколько человек берет на себя ответственность за события в его жизни, то есть от уровня 
интернальности личности. 

Ключевые слова: жизненный кризис, кризис среднего возраста, переживание кризиса, 
самоактуализированная личность. 

 
The article represents a theoretical synthesis and experimental research of psychological 

characteristics of experiencing mid-life crisis, which is the study pointed interpersonal conflicts and 
character traits of personality as psychological factors of its occurrence, isolating the psychological 
characteristics of types of experiences crisis, developing psychocorrection system to eliminate or reduce 
its negative manifestations. 

It is investigated that the mid-life crisis exacerbates the state of experiencing the physical 
activity and external attractiveness which makes people overestimate their attitude to their own health 
and way of life The real process of overcoming critical situations involves several types of experiences. 
The outcome of the crisis depends on the type of experience that dominates. One of the forms of 
overcoming the crisis is the adaptation associated with the growth of personal potencies - self-
actualization. Certain characteristics of the consciousness levels of life essentially depend on how 
responsible the person is for occurring events in her life, on her internality.  

It is proved that women of mature age prefer spiritual values, their own forces are the main 
means of achieving their life goals, they focus on results and their freedom, and they have a high level of 
general internality, which is a testimony to the responsibility for their own lives. Also, women have high 
indicators of the overall harmony of the individual. Men, despite their high personal harmony, have a 
higher percentage of externality, that is, passively and pessimistically related to life, they are oriented 
mainly on the process of activity, without aiming for its result. The main vital values for men are 
spiritual ones, the achievements of which they lay on personal resources, but unlike women, they do not 
show the importance of emotions. In general, only 50% of people who were surveyed consciously relate 
to their lives, evaluate it positively, but a significant part of those who were surveyed are uncertain in 
themselves and have a shaky life position. Overcoming the negative manifestations of the middle-aged 
person’s crisis and forming a productive attitude towards it is possible with the implementation of a 
comprehensive psycho-correction system. 

Keywords: experiencing mid-life crisis, study pointed interpersonal conflicts, types of 
experiences crisіs. 
 
 

Постановка проблеми. Поняття «життєва криза» – це складне 
психологічне явище, розуміння якого в психології залежить від аналізу її 
змісту, характеру та причин виникнення. Криза торкається 
фундаментальних життєвозначущих цінностей і потреб людини, стає 
домінантою внутрішнього життя і супроводжується сильними емоційними 
переживаннями. Вона порушує звичний хід життя, дезорганізовуючи 
життєдіяльність, робить необхідним переосмислення людиною свого 
життя. Дана криза належить до нормативних (вікових) криз, змістом яких є 
закономірна та корисна зміна об’єктивної сторони соціальної ситуації, що 
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супроводжується руйнуванням старої та відкриттям і засвоєнням нової 
системи стосунків, розвитком особистості та зміною уявлень про себе. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема кризи 
середнього віку вивчалася дотично у напрямках визначення її вікових меж 
(Дж. Біррен, Д. Бромлей, О. Винославська, В. Квінт, О. Солдатова), аналізу 
особливостей її переживання (В. Заїка, Ю. Ільїна, Т. Титаренко), чинників 
виникнення (Е. Еріксон, Р. Загайнов, Ю. Кисельов, Б. Лівехуд, М. Пек, 
К. Юнг) та способів її подолання (Є. Варбан, В. Менделевич, 
Т. Титаренко). 

Дослідники І. Дубровіна, Ю. Лановенко, К. Поливанова, 
М. Смульсон, Т. Титаренко підкреслюють недостатню розробленість 
проблеми кризи середнього віку, особливо щодо її негативних впливів, та 
наголошують на необхідності впровадження превентивних і корекційних 
заходів, психологічної реабілітації особистості, яка переживає дану кризу.  

Особливості самоактуалізації та функціонування Я-концепції в 
середньому віці відображаються, здебільшого, в різноманітних теоріях 
криз (Ф. Василюк, Г. Кайзер, Л. Виготський, Г. Горєлова, О. Дьомін, 
В. Козлов, Б. Лівехуд, Е. Ліндеманн, Г. Сельє, Т. Титаренко, Г. Шихі, 
Е. Еріксон та ін.). Значна кількість досліджень з проблеми формування і 
розвитку Я-концепції свідчать про обумовленість цього процесу, з одного 
боку, специфікою соціалізації, а з іншого, індивідуалізацією особистості. 

Виклад основного матеріалу. У вітчизняній психології 
досліджено, що усвідомленню власної ментальної моделі в дорослому віці 
перешкоджає, зокрема, кризовий стан особистості [Психологія 
життєвої…, 2003], коли її поведінка соціально невмотивована, вона має 
неадекватний рівень самооцінки, не вміє регулювати власні емоційні 
стани, не здатна до саморозвитку, до провідних способів діяльності 
здорової особистості [Савчин, 2006]; період становлення особистості. 
На сьогодні питання можливості реалізації накопиченого потенціалу, 
утилізації негативного досвіду, особистісного зростання залишається 
недостатньо розробленим, що значно ускладнює дослідження такої 
проблеми як криза середнього віку. 

У результаті багаторічних досліджень науковцями визначено, що 
середній вік – це проміжний період в житті людини, свого роду місток між 
двома поколіннями. Досягнувши середини життя, людина усвідомлює 
свою відокремленість не тільки від молодих людей, а й від тих, хто вийшов 
на пенсію і дожив до старості [Заїка, 2006].  

Однією з критичних точок є мотиваційна криза, тобто втрата 
людиною центрального життєвого мотиву – сенсу життя, що визначається 
Е. Фромом [Фром, 1994] як віддане присвячення себе чомусь або комусь. 
Так особа, яка втратила сім’ю або батьків, які становили зміст її життя, 
опиняється в ситуації безцільності існування та втрати смисложиттєвих 
орієнтацій.  
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Загалом відчуття втрати сенсу є причиною невротичних розладів, 
які не залежать від статі, віку, освіти, інтелекту, рівня доходів. Це може 
статися практично з будь-якою людиною [Байєр, 2010]. В. Франкл 
розглядає дану обставину як важливе підтвердження своєї тези про те, що 
сенс життя може бути не тільки втрачено, але й знайдено будь-якою 
людиною в будь-який час свого життя [Франкл, 1990]. При цьому, чим 
вищий рівень свідомості життя людини, тим нижча мотивація пошуку 
смисложиттєвих цілей. Це пояснюється тим, що осмисленість життєвого 
шляху передбачає ясне уявлення людини про свої цілі, вчинки і бажання, 
отже, відсутня сама необхідність їхнього пошуку.  

Будь-яка людина, що перебуває в критичній життєвій ситуації, 
справляється з психологічними труднощами з допомогою особливої 
внутрішньої діяльності – переживання, яке є особливою формою реалізації 
життя. Те, що на рівні буття є можливістю реалізації життєвих 
необхідностей, можливістю життєтворення, те на рівні свідомості є 
осмисленістю життя. У ситуації неможливості перед людиною постає 
завдання смислу, завдання здобути осмисленість, знайти джерело смислу, 
тобто створити його.  

Реальний процес подолання критичних ситуацій включає декілька 
типів переживання. Від того, який тип переживання домінує, залежить 
ступінь збереженості особистості після виходу із кризи. Однією із форм 
подолання кризи є адаптація, пов’язана із зростанням особистісних 
потенцій – самоактуалізацією.  

Ще однією з форм життєвої кризи є екзистенційна фрустрація, що 
пов’язана з втратою цінності часу життя [Франкл, 1990]. Розуміння часу 
життя як цінності в системі особистісних смислів і ціннісних орієнтацій 
людини займає центральне місце, а інколи й асоціюється з цінністю самого 
життя. Цінність часу залежить від емоційного ставлення до події. Відтінки 
діяльності, пов’язані з творчим підйомом, натхненням (у будь-якій 
діяльності, спілкуванні, коханні тощо), завжди переоцінюються нами. Цей 
факт дає підставу А. Маслоу стверджувати, що однією з характеристик 
самоактуалізованої особистості є компетентність особистості в часі 
[Маслоу, 1982]. Самоактуалізована людина більш гармонійно ставиться не 
тільки до цінності часу, а й до проблеми життя і смерті. Гармонійність, 
розвинутість або, навпаки, ущербність ціннісно-смислового ставлення до 
життєвого шляху і особистісного часу говорить про відсутність або 
наявність серйозних життєвих проблем: конфліктів, драм, криз, у тому 
числі вікових. 

Певні характеристики рівня свідомості життя суттєво залежать від 
того, наскільки людина бере на себе відповідальність за події в її житті, 
тобто від рівня інтернальності особистості. По суті це означає, що чим 
вища ступінь відповідальності, тим цілеспрямованішим, цікавішим, 
емоційно насиченішим, результативнішим є життя людини [Савчин, 2006]. 
Крім того, на усвідомленість життєвого цілепокладання, що є основою 
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мотивації досягнення, також мають позитивний вплив потреби людини у 
внутрішній опорі, самоповазі та у пізнанні навколишнього світу 
[Эриксон, 1996]. 

З метою з’ясування особливостей переживання складної життєвої 
ситуації чи вікової кризи проведено експериментальне дослідження, в 
якому взяли участь за добровільною згодою чоловіки та жінки віком від 35 
до 45 років. Дослідження проводилося протягом 2015-2017 років. 

Мета емпіричної частини дослідження охоплювала два 
взаємопов’язані напрями: виявлення особистісних характеристик індивіда, 
який переживає вікову кризу, їхній вплив на світосприйняття та оцінку 
реальних подій і вибору відповідної стратегії поведінки в соціальному 
оточенні. 

Зважаючи на це, діагностичний комплекс був спрямований 
насамперед на висвітлення особливостей особистісного характеру. Основні 
завдання діагностичного комплексу: 1) характерологічні особливості 
особистості, сукупності характерологічних якостей осіб, які переживають 
вікові кризи; 2) вплив зовнішнього середовища на процес переживання 
особистістю вікової кризи та вибору відповідної стратегії поведінки в 
соціальному оточенні. 

Критеріями вибору конкретних методик виступили положення про 
сутність та типологію вікових криз особистості, їхню періодизацію, 
гендерні особливості переживання вікових криз та їхні наслідки щодо 
розвитку особистості в майбутньому. 

Аналіз результатів дослідження. Застосовуючи методику 
діагностики самоактуалізації особистості (А. Лазукіна в адаптації 
Н. Каліна) [Диагностика самоактуализации…, 2002] ми прагнути 
визначити такі характеристики особистості як саморозуміння, 
аутосимпатія, контактність, гнучкість у спілкуванні. Адже саме ці 
характеристики дозволяють аналізувати особливості ставлення індивіда до 
себе, допомагаючи переживати складні життєві обставини. Результати 
обстеження досліджуваних чоловіків і жінок представлено на рис. 1 та 
рис. 2. 
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Рис. 1. Характеристика вираження компонентів самоактуалізації 
особистості у чоловіків (%). 

Примітка:  
1. Орієнтація в часі; 2. Цінності; 3. Погляд на природу людини; 4. Потреба 
у пізнанні; 5. Креативність; 6. Автономність; 7. Спонтанність; 
8. Саморозуміння; 9. Аутосимпатія; 10. Контактність; 11. Гнучкість у 
спілкуванні. 

Ряд 1 – високий рівень вираження ознаки; 
Ряд 2 – середній рівень вираження ознаки; 
Ряд 3 – низький рівень вираження ознаки. 
 
Отже виявлено, що 60% обстежених чоловіків мають високий 

рівень контактності, вони можуть легко взаємодіяти з іншими та легше 
переживати складні життєві періоди. Також 60% обстежених мають 
середній рівень аутосимпатії, яка є основою психічного здоров’я та 
цілісності особистості. 80% досліджуваних мають середній рівень 
гнучкості у спілкуванні, що дозволяє відповідним чином реагувати на 
соціальну взаємодію та здатність до адекватного самовираження у 
спілкуванні. 
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Рис. 2. Характеристика вираження компонентів самоактуалізації 
особистості у жінок (%). 

Примітка:  
1. Орієнтація в часі; 2. Цінності; 3. Погляд на природу людини; 4. Потреба 
у пізнанні; 5. Креативність; 6. Автономність; 7. Спонтанність; 
8. Саморозуміння; 9. Аутосимпатія; 10. Контактність; 11. Гнучкість у 
спілкуванні. 

Ряд 1 – високий рівень вираження ознаки; 
Ряд 2 – середній рівень вираження ознаки; 
Ряд 3 – низький рівень вираження ознаки. 
 
Проте, на наш погляд, існує потреба у підвищенні показників 

орієнтації в часі, оскільки досліджувані не можуть повною мірою жити 
теперішнім, та показники за шкалою спонтанності, що дозволяють бути 
більш впевненими у собі та ставитися до оточуючих з довірою. Що ж 
стосується жінок (див. рис. 2), то ми можемо відзначити, що вони у 
порівнянні з чоловіками є менш контактними, у них спостерігається 
нижчий рівень аутосимпатії та саморозуміння.  

Разом з тим, більшість обстежених жінок мають середній рівень 
креативності (87%), середній рівень орієнтації у часі (55%). Проте, для 
адекватного подолання складних життєвих ситуацій потрібно підвищити 
рівень спонтанності, аутосимпатії, автономності. Порівняння результатів 
обстеження чоловіків та жінок за методикою самоактуалізації 
представлено у табл. 1. 
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Таблиця 1 
Порівняння результатів обстеження чоловіків та жінок  
за методикою самоакуталізації А. Лазукіна в адаптації 

Н. Каліна 
Шкали Високий  

рівень (%) 
Середній  

рівень (%) 
Низький 

рівень (%) 
чол. жін. чол. жін. чол. жін. 

Орієнтація в часі 20 40 20 55 60 5 
Цінності 0 25 60 55 40 20 

Погляд на природу 
людини 

20 7 60 27 20 64 

Потреба у пізнанні 40 20 40 40 20 40 
Креативність 20 0 60 87 20 13 
Автономність 20 7 60 40 20 53 
Спонтанність 0 7 20 40 80 53 

Саморозуміння 60 20 20 40 20 40 
Аутосимпатія 20 7 60 53 20 40 
Контактність 60 27 20 20 20 53 
Гнучкість у 
спілкуванні 

20 27 80 33 0 40 

 
У результаті узагальнення показників встановлено, що лише 25% 

обстежених мають високий рівень самоактуалізації особистості. Виявлено, 
що чоловіки мають низький рівень прояву локусу контролю Я, який 
характеризує їхню невіру в свої сили контролювати події власного життя. 
Спостерігаються також низькі результати за шкалою локусу контролю 
життя, яка визначає переконаність досліджуваних у тому, що життя 
людини непідвладне свідомому контролю. 

Методика «Індикатор копінг-стратегій» проводилась з метою 
визначення домінуючих копінг-стратегій особистості у складних життєвих 
ситуаціях. У ході обстеження ми прагнули з’ясувати, наскільки ефективно 
може вирішити проблемну ситуацію особистість, чи покладається на 
власні сили, чи прагне заручитися підтримкою інших. 

Проаналізувавши результати обстеження чоловіків за вказаною 
методикою (табл. 2), можемо констатувати, що чоловіки мають низькі 
(60%) та дуже низькі (40%) показники за шкалою уникнення проблем. 
Отже, у складних життєвих ситуаціях вони намагаються уникнути 
відповідальності за наслідки, уникають вирішення проблем. Що стосується 
жінок, то вони або подібно до чоловіків уникають вирішення проблем 
(47%), або ж навпаки, шукають підтримки у найближчого оточення (60%).  

Підсумовуючи результати обстеження досліджуваних, слід 
відмітити, що для адекватного подолання вікових криз та складних 
життєвих ситуацій необхідне підвищення рівня стратегії вирішення 
проблеми. Адже саме ця стратегія поведінки передбачає активне 
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використання всіх наявних у особистості ресурсів для успішного 
подолання негативу.  

Таблиця 2 
Порівняльні результати переважаючих копінг-стратегій  

чоловіків та жінок  
 

Шкала 
Високий 

рівень (%) 
Середній 

рівень (%) 
Низький 

рівень (%) 
Дуже 

низький 
рівень (%) 

чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. 
Вирішення 

проблем 
20 0 60 80 20 20 0 0 

Пошук 
соціальної 
підтримки 

0 0 20 60 80 40 0 0 

Уникнення 
проблем 

0 0 0 0 60 53 40 47 

 
З огляду на результати можна констатувати, що жінкам властива 

певна залежність і прив’язаність до інших (низькі показники за шкалою 
автономність – 53%), низький рівень контактності (53%) та негативний 
погляд на природу людини, який проявляється у недовірі та негармонійних 
стосунках з іншими (64%). Натомість чоловіки є невпевненими у собі, з 
недовірою ставляться до навколишнього світу (низькі показники за 
шкалою спонтанність – 80%), та менш креативні у порівнянні з жінками.  

Методика «Дослідження маскулінності-фемінності» дозволяє 
виявити психологічні характеристики, які формуються в процесі 
соціалізації особистості та визначають особливості поведінки людини в 
певних життєвих ситуаціях. У суспільстві існують певні соціальні 
стереотипи поведінки, які визначаються сукупністю маскулінних і 
фемінних ознак, що визначають програму поведінки особистості з певним 
переліком психологічних ознак у соціумі. 

Так, за результатами обстеження встановлено, що показники 
вираження наявних психологічних характеристик знаходяться у межах від 
-1 до +1, що говорить про прояв андрогенних ознак у обстежених осіб. Це 
означає, що досліджувані не є носіями чітко виражених психологічних 
характеристик маскулінності чи феміннності. У них представлені ознаки як 
маскулінного, так і фемінного типів. Подібна інтеграція психологічних рис 
характеру підвищує адаптивні можливості андрогенних осіб. Результати 
обстеження свідчать, що чоловіки більш схильні до прояву маскулінних 
рис характеру, оскільки з огляду на результати обстеження їхні результати 
наближаються до –1. Що ж стосується жінок, то попри наявність у всіх 
індивідуальних випадках вираження андрогенних характеристик, їхні 
результати все ж наближаються до +1, а отже, у поведінці в них більшою 
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мірою проявляються характеристики фемінності. Отже, результати 
обстеження виявляють гнучкість як позитивну тенденцію адаптивної 
поведінки обстежених, що дозволяє адекватно поводитися у складних 
життєвих ситуаціях, виявляючи відповідно ознаки і маскулінності, і 
фемінності залежно від обставин та ситуації. 

Метою проведення методики «Смисложиттєві орієнтації» 
[Леонтьєв, 1992] було визначення направленості та смислу життя 
особистості, виявлення орієнтації на цілі в житті, насиченість життя та 
задоволеність самореалізацією. 

При інтерпретації результатів зверталась увагу на рівень прояву 
контролю – Я, який висвітлює уявлення людини про себе як про 
особистість, що має свободу вибору та можливість будувати своє життя 
відповідно зі своїми цілями. Важливим для розуміння особливостей 
переживання досліджуваними складних життєвих ситуацій є локус 
контролю життя.  

Узагальнюючи результати обстеження чоловіків, визначаємо 
загальний показник 1 – високий рівень (20%), 2 – середній рівень (60%), 3 
– низький рівень (20%). Отже, у чоловіків переважає середній рівень 
задоволеності життям (60%), тобто вони не впевнені у реалізації намічених 
життєвих цілей, невдоволені життєвою ситуацією. Що ж стосується жінок, 
то вони є цілеспрямованими, загалом задоволені своїм життя, 
характеризують своє життя як емоційно забарвлене, але разом з тим 
значний відсоток жінок (85%) мають середній показник за шкалою локусу 
контролю, що може характеризувати деяку непевність у власному контролі 
над подіями життя. Стосовно загального показника свідомості життя 
виявлено, що у жінок, порівняно з чоловіками, переважає високий рівень 
(60%) (середній рівень – 35%, низький рівень – 5%). Вони більше 
задоволені власним життям, свідомо до нього ставляться, тож легше 
зможуть перенести складні життєві обставини та пережити вікові кризи. 

Загалом лише 50% обстежених осіб свідомо ставляться до свого 
життя, позитивно його оцінюють, однак значна частина обстежених (30%) 
є невпевненими в собі та мають хитку життєву позицію. Саме цим особам 
складно буде пережити вікові кризи, самостійно вийти зі складних 
життєвих ситуацій. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Таким 
чином, виявлено, що жінкам властива певна залежність та прив’язаність до 
інших, негативний погляд на природу людини, який проявляється у 
недовірі та негармонійних стосунках з іншими. Чоловіки в основному є 
невпевненими у собі, з недовірою ставляться до навколишнього світу, вони 
прагнуть уникати вирішення життєвих проблем. а жінки переважно 
вагаються та прагнуть отримати підтримку інших у складних життєвих 
ситуаціях. Як у чоловіків, так і у жінок проявляються андрогінні ознаки 
характеру, що дозволяють їм залежно від ситуації виявляти маскулінні чи 
фемінні риси. Проте, у групі досліджуваних значна частина осіб не мають 
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стійкої життєвої позиції та високого рівня усвідомлення задоволеності 
життям. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми 
психологічної корекції негативних проявів кризи особистості середнього 
віку. Подальшого вивчення потребують питання розробки 
психокорекційних засобів попередження виникнення кризи середнього 
віку та інших вікових періодів, апробації та модифікації психокорекційної 
системи подолання негативних проявів кризи середнього віку особами 
залежно від їхньої психологічної специфіки. 
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УДК 159.9.075  
Оксана Сергєєнкова, Олеся Столярчук 

 
СУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 
 
У роботі розглянуто проблему розвитку суб’єктності як провідного чинника 

становлення особистості майбутнього фахівця. Встановлено, що професійна підготовка 
постає сенситивним етапом для виявлення та формування провідних характеристик 
суб’єктності здобувача вищої освіти. Студент як суб’єкт професійного становлення 
тлумачиться як особистість з розвиненою спрямованістю, свідомістю та самосвідомістю, що 
активно використовує та збагачує власний потенціал. Векторами становлення суб’єктності 
майбутнього фахівця визначено компоненти професійної діяльності, значущі особистісні 
характеристики, а також етапи та зміст професійного становлення. Базовими виразниками 
суб’єктності майбутнього фахівця виокремлено такі його особистісні риси, як активність, 
рефлексивність, відповідальність і гнучкість. Доведено, що професійне навчання постає 
полігоном для становлення й апробації суб’єктності студента за умов впровадження 
особистісно орієнтованої парадигми закладу вищої освіти. 

Ключові слова: суб’єкт, суб’єктність, студент, майбутній фахівець, професійне 
становлення, професійне навчання, активність, рефлексивність, відповідальність, гнучкість.  

 
В работе рассмотрена проблема развития субъектности как ведущего фактора 

становления личности будущего специалиста. Установлено, что профессиональная подготовка 
есть сенситивным этапом для выявления и формирования ведущих характеристик 
субъектности будущего специалиста. Студент как субъект профессионального становления 
трактуется как личность с развитой направленностью, сознанием и самосознанием, которая 
активно использует и обогащает свой потенциал. Векторами становления субъектности 
будущего специалиста определены компоненты профессиональной деятельности, значимые 
личностные характеристики, а также этапы и содержание профессионального становления. 
Базовыми показателями субъектности будущего специалиста выделены следующие его 
личностные черты: активность, рефлексивность, ответственность и гибкость. Доказано, что 
профессиональное обучение выступает полигоном для становления и апробации субъектности 
студента в условиях внедрения личностно ориентированной парадигмы учреждения высшего 
образования. 

Ключевые слова: субъект, субъектность, студент, будущий специалист, 
профессиональное становление, профессиональное обучение, активность, рефлексивность, 
ответственность, гибкость.  

 
The problem of the development of subjectivity as a leading factor of the future specialist’ 

personality becoming was considered in the article. It was found, that professional studying is a 
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sensitive stage for the identification and formation of the leading characteristics subjectivity of future 
specialist. A student as a subject of professional becoming is a personality with a developed orientation, 
consciousness and self-consciousness, which uses and enriches her potential actively. A professional 
becoming of personality is stage her professional development.  A future specialist as the subject is an 
initiator and an author of his professional development. Results of the research of the dynamic of 
students’ professional becoming are indicate necessitate of optimization of psychological and 
pedagogical support of becoming their subjectivity.  

The components of professional activity, meaningful personal characteristic and stages and 
contents of professional formation were found as vectors of becoming of future specialist’ subjectivity. 
Was analyzed activity, reflexivity, responsibility and flexibility as basic personal qualities of the future 
specialist’ subjectivity. The reflexivity, responsibility and flexibility as indicators of the future specialist’ 
subjectivity are developing during a constructive solution to the crises of professional studying. 

The high level of student’ readiness for professional activity, the priority of self-determination 
of his professionalization and the activation of self-development are integral indicators of the successful 
formation of the future specialist’ subjectivity. It was proved, that professional studying is a basis for the 
forming and testing of student’ subjectivity in the introduction of a personality oriented paradigm of a 
higher education. 

Keywords: subject, subjectivity, student, future specialist, professional becoming, professional 
studying, activity, reflexivity, responsibility, flexibility. 

 
 
Постановка проблеми. Становлення особистості фахівця 

відбувається у складних, нестабільних соціально-економічних умовах. 
Розповсюдженість суперечливого, а іноді й кризового характеру 
професіоналізації людини в сучасних соціально-економічних умовах 
вимагає зміщення акцентів з фахової діяльності на особистість як суб’єкта 
з розвиненою здатністю обирати, змінювати та реалізовувати власну 
стратегію професійного становлення. Ця проблема потребує вирішення 
вже з етапу професійної підготовки особистості.  

Фахове навчання особистості супроводжується перевіркою 
успішності її професійного самовизначення та переживанням ряду 
нормативних криз. Розбалансований, дифузний характер професійного 
самовизначення особистості на етапі фахового навчання характеризується 
низьким рівнем рефлексії її актуальних досягнень і потенційних 
можливостей, неспроможністю приймати зважені рішення щодо 
подальшого професійного становлення та нести відповідальність за ці 
рішення. Таке проблемне розгортання професіоналізації потребує від 
особистості майбутнього фахівця значної усвідомленості, включеності та 
відповідальності, що є індикаторами рівня розвитку її суб’єктних 
характеристик.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У психології співіснують 
два концептуальні підходи до тлумачення проблеми становлення 
особистості фахівця – рольовий і суб’єктний. Згідно першого підходу 
особистість тлумачиться як носій певної потенційної професійної ролі. 
Відповідно до другого особистість постає як суб’єкт власного фахового 
становлення. Професійна площина прояву суб’єктності включена у 
загальний процес становлення особистості, одним із векторів якого є 
суб’єктогенез. Дослідниця Г. Горєлова розглядає цей процес як один із 
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видів самооцінної активності особистості в процесі соціальної адаптації, 
тобто породження себе як суб’єкта своїх дій і смислових ставлень до світу, 
становлення здатності особистості до самодетермінації 
[Горелова, 2004: с. 16].  

Провідним механізмом суб’єктогенезу особистості є суб’єктний 
розвиток, що активізується в юнацькому віці під впливом побудови та 
реалізації життєвого плану. Суб’єктний розвиток індивіда вчена 
О. Максименко тлумачить як активну, усвідомлювану, доцільну діяльність, 
спрямовану на розвиток здібностей і ресурсів людини; як процес 
становлення «Я», зміст якого складає систему уявлень про себе, образ 
взаємин з іншими, ставлення до діяльності в контексті навколишнього 
життєвого простору. Метою розвитку особистості як суб’єкта є 
формування Я-концепції, рівень зрілості якої визначається ступенем 
розвитку самоприйняття, самоповаги й самоактуалізації, а також 
самокорекції, самовідродження як проявів самодіяльності людини в якості 
суб’єкта [Максименко, 2017: с. 15]. 

Науковець В. Татенко наголошує на тому, що людина як суб’єкт 
життєдіяльності вирішує такі провідні завдання, як пізнання та розвиток, 
що реалізуються у річищі трьох сфер: власного зовнішнього світу; 
власного внутрішнього світу; власного психічного життя і власного буття 
взагалі. Вищезгаданий психолог визнає суб’єктну активність особистості 
як найголовнішу детермінанту її саморозвитку [Татенко, 1996: с. 26].  

Досягнення особистістю вершин свого розвитку та функціонування 
безперечно базується на її суб’єктності як ключовій характеристиці. У 
межах акмеологічного підходу виокремлюються такі базові критерії 
суб’єктності особистості: вирішення різного роду суперечностей, що дає 
особистості досвід свободи, впевненості, самостійності, досягнення 
співмірності; свобода володіння зовнішніми та внутрішніми умовами своєї 
життєдіяльності, здатність до побудови зрілих типів взаємин, які 
розвивають саму особистість і залучених у взаємодію людей; сформована 
Я-концепція як базове особистісне новоутворення в своїй конкретній 
архітектоніці [Деркач, 2004: с. 81].  

Отже, у процесі суб’єктогенезу особистість постає як 
цілеспрямований, відповідальний, самостійний і зрілий будівник власного 
життєвого шляху. Суб’єктність активно формується впродовж юнацького 
віку та реалізовується в дорослості. Сприятливим підґрунтям для вияву та 
розвитку суб’єктності особистості є її професіоналізація.  

Мета написання статті полягає у розкритті значення 
суб’єктності в процесі становлення особистості майбутнього фахівця та 
виокремленні провідних характеристик цієї суб’єктності.  

Виклад основного матеріалу. Теоретичний аналіз наукових джерел 
підтвердив тезу про вагомість суб’єктності як провідного чинника 
становлення особистості майбутнього фахівця, позаяк саме він постає 
повноцінним суб’єктом – замовником, виконавцем, керівником – власної 
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професіоналізації. Становлення особистості фахівця відбувається під 
впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, за провідної ролі останніх. 
Проведеним нами констатувальним дослідженням виявлено, що найбільш 
дієвим чинником професіоналізації майбутніх фахівців соціономічної 
сфери є зовнішня стимуляція їхнього професійного становлення, на кшталт 
вимог викладачів, настанов одногрупників, прагнень досягнути 
академічного успіху й уникнути невдач у навчанні. Водночас встановлено, 
що спільними впливовими чинниками професійного становлення 
майбутніх психологів, юристів і педагогів є рефлексія професійного 
розвитку, внутрішня мотивація  і засади професійної спрямованості 
[Столярчук, 2017: с. 70]. Ці впливові чинники мають внутрішню 
особистісну локалізацію. Таким чином, результати дослідження виразно 
свідчать про необхідність застосування зовнішнього формувального 
впливу щодо майбутніх фахівців з метою стимулювання внутрішніх 
чинників становлення їхньої особистості, що виражають суб’єктність.  

Суб’єкт професійного становлення – це особистість, яка свідомо 
організує цей процес, ставить мету, досягає її шляхом використання 
власного потенціалу й умов середовища, аналізує та збагачує досвід 
власної діяльності. Майбутній фахівець як суб’єкт – це особистість в якості 
ініціатора й автора власної професіоналізації.  

Можна виокремити такі вектори професійного суб’єктогенезу 
студента: 

– аналіз стану сформованості компонентів майбутньої професійної 
діяльності (цілі, мотиви, умови, засоби і способи, результати); 

– усвідомлення рівня розвитку особистісних фахово значущих 
характеристик (здібності, характер, компетентність, цінності, світогляд, Я-
концепція); 

– рефлексія етапів і змісту професійного становлення (фахове 
самовизначення та навчання, досвід переживання криз професійного 
навчання).  

Спираючись на базові концептуальні підходи до поняття 
суб’єктності та її ознак, виокремлюємо такі провідні особистісні риси 
майбутнього фахівця, що є виразниками його суб’єктності: активність, 
рефлексивність, відповідальність і гнучкість.  

Якщо людина виявляє активність, то саме вона є ініціатором 
власного життєтворення, їй належить пріоритет у визначенні життєвих 
цілей, планів, вона має свободу вибору. Активність майбутнього фахівця 
проявляється в усвідомленому діяльному ставленні до власного 
професійного становлення. Активність першочергово реалізується через 
самостійне цілепокладання, що передбачає формування цілей фахового 
становлення на підґрунті сформованих ціннісних орієнтацій. На шляху 
досягнення цих цілей активність яскраво виражається у волевиявленні та 
регуляції діяльності. Загалом прояви активності майбутнього фахівця є 
індикатором його самодетермінації особистісно-професійного розвитку.  
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Активізація суб’єктності майбутнього фахівця відбувається на 
підґрунті його рефлексивних процесів. Стаючи особистісною якістю, 
рефлексивність забезпечує усвідомлення і регуляцію суб’єктом своєї 
діяльності. Російський психолог В. Шадріков пропонує тезу, що 
рефлексивність як особистісна якість сприяє успішному виконанню 
діяльності, спрямовуючи процес мислення, організовуючи його та керуючи 
ним. Особистість через свою якість рефлексивності стає здатною керувати 
вирішенням завдань, ходом своїх думок [Шадриков, 2012: с. 137]. 

Рефлексивність є багатогранним психічним феноменом, що 
розповсюджується на різні види діяльності. Формування рефлексивності як 
стійкої особистісної якості має поетапний характер, що передбачає 
накопичення рефлексивної компетентності, на підґрунті якої формується 
рефлексивна позиція (стійкий самоаналіз зовнішніх і внутрішніх психічних 
проявів), яка, в свою чергу, активізує становлення рефлексивної культури 
(готовності та здатності переосмислювати та реконструювати особистий 
досвід і гнучко впроваджувати його у діяльність). Цілком правильною є 
думка А. Маслоу про те, що щоразу, коли людина бере на себе 
відповідальність за вибір, вона самоактуалізується. Але людина не може 
зробити хороший життєвий вибір, поки вона не почне прислухатися до 
себе, до свого «Я» в кожний момент свого життя [Маслоу, 1997: с. 111]. 
Відповідно, рефлексивність забезпечує осмислення суб’єктом власних 
здобутків, прорахунків, ресурсів, сенсів, цінностей, мотивів – усієї палітри 
особистісних проявів у контексті власного професійного становлення.  

Серед виокремлених науковцями професійно важливих 
особистісних якостей цілком правомірно в якості найбільш виразного 
показника суб’єктності постає відповідальність. Вона розглядається 
деякими вченими як компонент спрямованості особистості та впливовий 
чинник результативності професійної діяльності, передусім через 
ставлення до своїх робочих обов’язків і до своїх професійних 
характеристик [Жидецька, 2016: с. 204]. Представниками акмеології 
відповідальність тлумачиться як гарантування особистістю певного рівня 
та якості діяльності упродовж певного часу, не зважаючи на 
непередбачувані труднощі [Деркач, 2004: с. 131]. 

Вітчизняна дослідниця Г. Радчук слушно вважає відповідальність 
запорукою успішного особистісного самовизначення, а також виявом і 
відображенням суб’єктної сутності і суб’єктної позиції людини, її 
готовності бути вільною та брати на себе відповідальність за здійснюваний 
вибір [Радчук, 2012]. Відповідальність як риса суб’єктності майбутнього 
фахівця виявляється у його здатності нести звіт за процес і результат своєї 
професіоналізації іншими людьми, суспільством і самою собою.  

Нам найбільше імпонує позиція американського психотерапевта 
І. Ялома, який вважає, що відповідальність означає авторство. 
Усвідомлювати відповідальність – значить усвідомлювати творення самим 
собою свого «Я», своєї долі, своїх життєвих неприємностей, почуттів, а 



                                                                                                              Психологія 

_______________________________________________________________________ 
Humanitarium. 2018. Том 40, Вип. 1. ISSN 2308-5126 91 

також страждань, якщо вони є [Ялом, 2005: с. 245]. Таким чином, 
відповідальність як виразник внутрішнього локусу контролю майбутнього 
фахівця дозволяє йому відчувати авторство власного професійного 
самовизначення і становлення та нести звіт (у першу чергу перед собою) за 
їхні результати.  

Особистість майбутнього фахівця важливо розглядати через 
поєднання двох ознак – цілеспрямованості та саморегуляції. В умовах 
нестабільного, мінливого та суперечливого середовища особистість має 
проявляти таку рису, як поведінкова гнучкість, під якою розуміється 
своєрідне варіювання способів дій, гармонійне поєднання індивідуально 
ефективних паттернів поведінки та різноманітних способів рольової 
взаємодії.  

Поведінкова гнучкість є провідною характеристикою професійного 
універсуму, оскільки виражає наявність асортименту способів для 
поведінкового реагування – можливість вибору способу дій. Поведінкова 
гнучкість постає результатом досвіду, знань, спроможності думати про 
зовнішній (оточуючі) та внутрішній (сама особистість) результат впливу 
або готовності робити щось по-іншому. В умовах суперечливої 
професіоналізації ця риса дає майбутньому фахівцеві більше альтернатив і, 
відповідно, більше шансів вплинути на ситуацію, оскільки ґрунтується на 
здатності приймати швидкі рішення всередині себе і потім якісно 
синхронізувати їх із зовнішнім світом. Вважаючи гнучкість однією з 
характеристик розвитку особистості, американський дослідник Д. Шеффер 
уточнює, що ця риса передбачає здатність змінюватись у відповідності до 
позитивного чи негативного життєвого досвіду [Шеффер, 2003: с. 20]. 
Особливої значущості гнучкість особистості фахівця набуває в критичних 
моментах його професіоналізації, які потребують ревізії та корекції 
професійних задумів, цінностей і діяльності. 

Гнучкість як інтегральна характеристика особистості майбутнього 
фахівця надає йому можливість успішного вирішення широкого спектру 
професійних проблем, зокрема вміння орієнтуватися в мінливих, 
суперечливих обставинах, приймати виклики повсякденності і справлятися 
з несподіваними завданнями і труднощами. Гнучкість не заперечує 
стабільності особистості в базових ціннісних засадах і водночас дає їй 
можливість, спираючись на досвід і автентичність, розробляти 
альтернативні вектори професійного шляху та задіювати ресурси для 
їхньої реалізації.  

Становлення суб’єктності має поетапний характер, що передбачає 
розповсюдження цієї характеристики майбутнього фахівця на нові статуси: 
спочатку особистість постає суб’єктом власного професійного вибору, 
визначаючись з майбутнім фахом і закладом вищої освіти, де цей фах 
здобуватиметься. Далі, в статусі студента, особистість виражає 
суб’єктність у площині навчально-професійної діяльності, що, в свою 
чергу, стає підґрунтям для формування позиції суб’єкта фахової діяльності. 
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Відповідно, інтегральними показниками успішного становлення 
суб’єктності майбутнього фахівця є високий рівень його готовності до 
професійної діяльності, визнання пріоритету самодетермінації власного 
професіогенезу та активізація саморозвитку як його провідного механізму. 
Конструктивне подолання криз професійного навчання сприяє розвиткові 
відповідальності та гнучкості як показників суб’єктності майбутнього 
фахівця. 

Суб’єктність як інтегрована характеристика майбутнього фахівця 
формується в умовах особистісно орієнтованого навчання, здійснення 
психологічного супроводу професіоналізації студента. Освітня політика 
закладу вищої освіти має включати не лише системний моніторинг 
академічної успішності студента як виразника формування фахової 
компетентності, але й аналіз динаміки мотивації навчання та майбутньої 
професійної діяльності, становлення фахової спрямованості та 
самосвідомості.  

Висновки. Складні умови професійного самовизначення та 
становлення особистості майбутнього фахівця потребують розвитку його 
суб’єктності як провідної характеристики. Студент як суб’єкт 
професійного становлення – це особистість з розвиненою спрямованістю, 
свідомістю та самосвідомістю, що активно використовує та збагачує 
власний потенціал. Вектори становлення суб’єктності майбутнього фахівця 
концентруються в компонентах професійної діяльності, значущих 
особистісних характеристиках, а також змісті професійного становлення.  

Базовими виразниками суб’єктності майбутнього фахівця є такі 
його особистісні риси, як активність, рефлексивність, відповідальність і 
гнучкість. Активність передбачає внутрішню (психічну) та зовнішню 
(поведінкову) включеність майбутнього фахівця у власну 
професіоналізацію. Рефлексивність дозволяє проаналізувати успішність 
цього процесу та його відповідність життєвим сенсам особистості 
майбутнього фахівця. Відповідальність виявляється як спроможність до 
вибору і водночас звітність за результати цього вибору. Гнучкість дозволяє 
змінювати власну траєкторію професійного становлення, вносити 
корективи в його стратегію і тактику. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у побудові 
програми експериментального дослідження умов і чинників формування 
суб’єктності як провідної риси особистості майбутнього фахівця.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ГОТОВНОСТІ СУБ’ЄКТА ДО ДІЯЛЬНОСТІ  
 
У статті представлено огляд наукової літератури з проблеми професійної готовності 

суб’єкта до діяльності. Проаналізовано поняття «професійної готовності» суб’єкта до 
діяльності та виокремлено основні його характеристики. Надано психологічний аналіз проблеми 
готовності до професійної діяльності. Представлено основні підходи до проблеми професійної 
діяльності в науковій літературі: суб’єктно-діяльнісний, функціональний, соціально-
функціональний, структурний та ін. Професійну готовність суб’єкта розглянуто у контексті 
кваліфікаційних характеристик, стану особистості, ряду знань, умінь та навичок тощо. 
Надано власну дефініцію поняття професійної готовності суб’єкта до діяльності як сукупності 
особистісних та психофізіологічних характеристик, що формують здатність до виконання 
професійної діяльності відповідно до поставлених нормативних вимог. Виокремлено основні 
характеристики поняття професійна готовність: сукупність психологічних і психофізіологічних 
характеристик, потенційна готовність суб’єкта вирішувати професійні завдання, здатність 
застосовувати знання, вміння, та навички у професійній діяльності тощо. 

Ключові слова: професійна готовність, психологічна готовність, підготовка, 
кваліфікація, професійна придатність, здібності, особистісний компонент. 

 
В статье представлен обзор научной литературы по проблеме профессиональной 

готовности субъекта к деятельности. Проанализировано понятие «профессиональной 
готовности» субъекта к деятельности и выделены основные его характеристики. 
Предоставлен психологический анализ проблемы профессиональной готовности к 
профессиональной деятельности. Даны основные подходы к проблеме профессиональной 
деятельности в научной литературе: субъектно-деятельностный, функциональный, социально-
функциональный, структурный и др. Профессиональная готовность субъекта рассматривается 
в контексте квалификационных характеристик, состояния личности, ряда знаний, умений и 
навыков и т.п. Предоставлена собственная дефиниция понятия профессиональной готовности 
субъекта к деятельности как совокупность личностных и психофизиологических 
характеристик, формирующих способность к выполнению профессиональной деятельности в 
соответствии с поставленными нормативными требованиями. Выделены основные 
характеристики понятия профессиональная готовность: совокупность психологических и 
психофизиологических характеристик, потенциальная готовность субъекта решать 
профессиональные задачи, способность применять знания, умения и навыки в профессиональной 
деятельности и т.д. 

Ключевые слова: профессиональная готовность, квалификация, подготовка, 
профессиональная пригодность, способности, личностный компонент.  

 
The article presents a review of scientific literature on the subject of professional readiness of 

a subject to professional activity. The analysis of the concept of "professional readiness" of the subject 
for the activity is given and the main characteristics of the subject are outlined. The psychological 
analysis of the problem of professional readiness for professional activity is given. The basic 
approaches to the problem of professional activity in the scientific literature as: subject-activity, 
functional, social-functional, structural, etc. are presented. The professional readiness of the subject is 
considered in the context of qualification characteristics, the status of the individual, a number of 
knowledge of skills and the like, etc. The basic characteristics of the concept of professional readiness 
are singled out as: a set of psychological and psycho-physiological characteristics, the potential 
readiness of the subject to solve professional tasks, the ability to apply knowledge, skills, and skills in 
professional activities, etc. Professional readiness is manifested in: the interdependence of professional 
readiness and the psychological maturity of the individual, the identity of the skills and abilities of the 
subject to his professional ambitions, the ability to consciously choose the profession of ability to reflect 
their own disadvantages and see the prospects of their own development, the ability to achieve high 
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results in their own activities. Professional readiness is connected with the education and upbringing of 
the subject, social and personal maturity, which is a condition for the achievement of professional 
competence. The article presents the concept of "readiness for professional activity" as a mental state of 
the individual, which implies knowledge of the expert of his professional goals, the ability to analyze and 
assess existing conditions, identify the most likely ways of activity, will and intellectual efforts, the 
ability to achieve results. It is established that the level of correspondence of physical qualities and 
psychophysiological features of a specialist should be taken into account in the vast majority of 
professions, and especially those that are associated with a risk to life. Professional readiness is based 
on the possession of knowledge and skills in the field of professional activity, the accumulation of initial 
professional experience. The concept of professional readiness of the subject for the activity as an 
aggregate of personal and psycho-physiological characteristics, forming the ability to perform 
professional activity in accordance with the set regulatory requirements, is given. 

Keywords: professional readiness, qualification, preparation, professional suitability, 
abilities, personal component. 

 
 

Постановка проблеми. Підготовка фахівців передбачає 
формування професійної готовності спеціаліста, в результаті якого він 
оволодіває системою знань, умінь та навичок. Важливим аспектом 
професійної підготовки є формування вміння орієнтування в цілях, засобах 
та змісті професійної діяльності. Оскільки види професійної діяльності не 
піддаються повному аналізу, це завжди залишає суб’єкту простір для 
самореалізації. Чільне місце в професійній підготовці посідає мотивація 
студента, прагнення опановувати самостійною роботою, розвивати 
схильності практичної роботи, що сприятиме формуванню 
професіоналізму. 

У контексті проблеми професійної готовності важливо окреслити 
терміни «підготовка», «підготовленість» та «готовність». Підготовка – це 
«динамічний процес, кінцевою метою якого є формування професійних 
якостей особистості» [Большой энциклопедический…, 1991: с. 134]; «дії, 
спрямовані на вироблення навичок, передачі знань і формування активної 
життєвої позиції» [Большой энциклопедический…, 1997: с. 211]; 
«організація навчання, різні форми професійної освіти [Педагогический 
словарь, 2000: с. 321]. У енциклопедичному словнику поняття «готовність» 
окреслено як «стан особистості, настанова на певну поведінку, мобілізація 
сил для виконання професійного завдання» [Большой энциклопедический…, 
1991: с. 123]. У словнику поняття «готовність» визначається як «стан, в 
якому організм налаштований на дію або реакцію, під час якого він 
готовий отримати максимальну користь з досвіду» [Мещеряков, Зинченко, 
2004: с. 231]. В енциклопедичному словнику поняття «психологічна 
готовність до діяльності» окреслено як «один із складників загальної 
готовності до дії, що визначається психологічними факторами. Отже, 
поняття «підготовка», «готовність», «підготовленість» окреслено в 
контексті наявності потреби у суб’єкта в отриманні знань, вмінь та 
навичок, наявності високої мотивації до діяльності. Зазначено, що 
передумовами виникнення готовності до діяльності є розуміння суб’єктом 
її значущості, усвідомлення відповідальності, бажання досягати успіху, 
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визначення послідовності та засобів досягнення мети. Відсутність 
готовності до діяльності зумовлює неадекватні реакції, помилки, 
невідповідність функціонування психічних процесів вимогам ситуації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У контексті даної статті 
поняття готовність буде розглядатися в рамках «професійної готовності» 
суб’єкта до діяльності. Огляд наукової літератури дозволяє стверджувати, 
що поняття «професійна готовність» ототожнена із поняттям «професійна 
компетентність», «кваліфікація», «компетенція», які презентовано у працях 
Е. Зеера, І. Зимньої, Л. Кондрашова, І. Селевко, В. Сластьоніна та ін. 
Проблема готовності до професійної діяльності розкрита також у 
психологічних дослідженнях К. Абульханової-Славської, В. Бодрова, 
М. Дьяченко та ін. Такі дослідники, як К. Дурай-Новакова, Н. Комлев, 
Л. Субботіна та ін. розглядають готовність до професійної діяльності як 
основу професіоналізму суб’єкта. Готовність до професійної діяльності як 
особистісне утворення розглядають П. Терехов, О. Царькова, А. Черняєва 
та ін. 

Метою статті є теоретичний огляд проблеми професійної 
підготовки суб’єкта: здійснення аналізу наукової літератури відносно 
проблеми професійної готовності, виокремлення її психологічної складової 
та основних характеристик, визначення власної дефініції поняття 
професійної підготовки.  

Виклад основного матеріалу. Науковий аналіз праць 
вищезазначених дослідників дозволяє виокремити такі підходи до 
розуміння поняття «професійної діяльності»: а) суб’єктно-діяльнісний, де 
професійна підготовка окреслена як кінцевий результат підготовки до 
професійної діяльності, що розглядається як інтегральне утворення 
особистісних якостей, адекватних вимогам професійної діяльності; 
б) функціональний, де професійна підготовка передбачає психологічну 
готовність до діяльності, що забезпечує фахівцеві вміння отримувати 
інформацію, користатися резервом можливостей у потрібний момент часу, 
надавати прямий і зворотний зв’язок; в) соціально-функціональний – 
вміння адаптуватися в конкретних умовах, що вимагає професія, мати 
високо розвинені когнітивні, емоційні, інтелектуальні, прогностичні якості; 
г) структурний – взаємозв’язок структурних елементів і критеріїв 
професійної готовності з іншими показниками та системами              
[Дурай-Новакова, 1983; Зеер, 2006; Марков, 2016]. 

За К. Дурай-Новаковою, професійна готовність є не тільки 
результатом, але й метою професійної підготовки, початковою та 
основною умовою ефективної реалізації можливостей кожної особистості, 
розкриття її потенціалу. Дослідниця визначає професійну готовність як 
«складне структурне утворення, основою якого є позитивні настанови, 
мотиви й усвідомлення цінності праці» [Дурай-Новакова, 1983: с. 32]. 
До складу готовності дослідниця включає комплекс професійно-
педагогічних знань, навичок і вмінь, а також певний досвід їх застосування 
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на практиці. Таким чином, вищеперелічені дослідники стверджують, що 
особистісні якості суб’єкта та наявність сукупності умінь і навичок 
утворюють професійну готовність. Професійна готовність визначається як 
інтегральна якість особистості, що вказує на рівень розвитку особистості, її 
мотивацію, цінності та перспективи. Професійна готовність, як 
інтегративна характеристика особистості суб’єкта діяльності, відображає: 
активно-дієву позицію особистості відносно майбутньої діяльності; 
динамічну систему когнітивних характеристик особистості, 
психофізіологічних, психологічних та індивідуальних особливостей, що 
виступають як фактор успішності професійної діяльності суб’єкта. 

На окремий аналіз заслуговує проблема професійної готовності в 
роботах І. Зимньої. Дослідниця надає таке трактування професійної 
готовності: «відрефлексована спрямованість суб’єкта на професію, 
світоглядна зрілість, професійно-предметна компетентність, комунікативна 
і дидактична потреба, та потреба в афіліації, що включає знання, вміння та 
навички, набуті у процесі навчання» [Зимняя, 2005: с. 216]. І. Зимня 
визначає такий аспект професійної готовності як професійна придатність – 
біологічна, анатомо-фізіологічна і психічна особливість людини. Зокрема 
придатність до професій передбачає певний рівень інтелекту, рівень 
розвитку емпатії та рефлексії, позитивний емоційний фон, а також 
нормативний рівень розвитку комунікативно-пізнавальної активності; 
психологічна готовність до професійної діяльності передбачає розуміння 
власної спрямованості на роботу з іншими людьми, світоглядну зрілість 
особистості, широку і системну професійно-предметну компетентність, а 
також комунікативну, дидактичну потреби в афіліації; включеність у 
професійну діяльність передбачає активну взаємодію з іншими людьми 
[Зимняя, 2005]. Отже, професійна готовність, за переконанням ученої, 
полягає в розвиненій рефлексивності, особистісній зрілості суб’єкта, 
розвинених інтелектуальних і фізичних якостях. Зазначено, що важливим 
аспектом професійної готовності є наявність розвинених компетенцій, 
якими володіє спеціаліст.  

Професійна готовність у контексті професійної зрілості 
представлена в роботах А. Чернявської, де наголошується, що професійна 
готовність знаходить вираження у професійній зрілості особистості та 
виявляється у здатності суб’єкта брати на себе відповідальність, 
здійснювати саморозвиток та самовдосконалення. Близької позиції 
дотримується Д. Комлев, який визначив такі характеристики професійної 
готовності: зацікавленість суб’єкта в професії та здійснення ним свідомого 
вибору; вміння використовувати всі ресурси та інформацію задля 
самостановлення; постійність професійних переваг протягом тривалого 
часу в одній професійній галузі; зрілість інтересів, незалежність від інших 
людей і обставин при виборі професії; реалізм професійних позицій; 
відповідність цінностей обраної роботи інтересам фахівця; відповідність 
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уподобань здібностей, інтересів суб’єкта; вміння планувати та конкурувати 
в професійній діяльності [Комлев, 2006].  

Близьку позицію виявляє Е. Велієв, зазначаючи, що професійна 
готовність є вияв професійної та особистісної зрілості фахівця. Дослідник 
пише, що недостатньо здійснювати професійну підготовку майбутнього 
фахівця, формуючи певні знання, вміння, навички та його зрілість відносно 
професії. Особистісне зростання та професійна зрілість спеціаліста 
перебувають у прямій залежності, де розвиток особистості стимулює 
мотиваційну сферу, перетворює професійну діяльність у сенс життя. Таке 
перетворення наповнює її новим смисловим змістом, а оновлена 
професійна діяльність висуває нові вимоги до особистості фахівця. Зміна 
структури професійної діяльності, її перехід на якісно новий рівень, в свою 
чергу, приводять до необхідності подальшого особистісного росту фахівця. 
Успішність і ефективність у професійній діяльності визначається рівнем 
відповідності особистісної структури і структури професійної діяльності 
[Велиев, 1989]. Отже, у контексті теми статті вагомим є такі тези вчених: 
взаємозалежність професійної готовності та професійної зрілості 
особистості, тотожність умінь та навичок суб’єкта його професійним 
амбіціям, здатність до свідомого вибору професії, уміння рефлексувати 
власні недоліки та бачити перспективи власного розвитку, здатність 
досягати високих результатів у власній діяльності та отримувати новий 
досвід.  

Професійну готовність як стан особистості розглядає 
К. Абульханова-Славська, яка наголошує, що даний феномен є 
інтегральним станом особистості в результаті накопичення знань, умінь і 
навичок [Абульханова-Славская, 1994]. Е. Зеєр стверджує, що професійна 
готовність є певним станом, в якому знаходиться особистість. Професійна 
готовність характеризується спеціальними знаннями, уміннями і 
навичками, що залежить від змісту праці як то мети, засобів, умов. 
Співвіднесення якостей вмінь та навичок з вимогами, що вимагаються 
професією до особистості вказує на професійну готовність [Зеер, 2006]. 
Резюмуючи викладене вище, зазначимо, що необхідним є навчання 
випускника саме необхідним кваліфікаційним умінням, акцентуючи увагу 
на практичну складову його підготовки. Вагомим є визначення того, що 
рівень відповідності фізичних якостей і психофізіологічних особливостей 
фахівця необхідно враховувати при переважній більшості професій, а 
особливо тих, які пов’язані з ризиком для життя.  

К. Платонов стверджує, що готовність до професії є вихідною 
складовою професіоналізму, передумовою успішності майбутньої 
самостійної діяльності та умовою досягнення професійної компетентності і 
майстерності. Таким чином, готовність до професійної діяльності 
співвідноситься з характеристиками рівнів професійного розвитку, а 
компетентність розглядається як прояв самостійної професійної діяльності 
[Богдан, 2012]. Дослідники також зазначають, що в процесі формування 
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готовності до професійної діяльності особистість проходить ряд етапів. На 
першому етапі відбувається постановка мети, окреслення потреб і мотивів 
суб’єкта; на другому відбувається формування плану орієнтування дій 
відповідно до мети діяльності; на третьому – власне реалізація наявних 
умінь та навичок у предметних діях [Богдан, 2012]. Отже, професійну 
готовність дослідники пов’язують із навчанням і вихованням суб’єкта, 
соціальною та особистісною зрілістю, відносять до складових 
професіоналізму та визначають як умову досягнення професійної 
компетентності. Виокремлено також ряд особистісних якостей, що 
виявляються у вмінні здійснювати спільну діяльність, усвідомленні 
необхідності професійного вдосконалення та підвищенні власної 
кваліфікації.  

Поняття професійної готовності пов’язується із комплексом знань, 
умінь, та якостей особистості. А. Деркач, досліджуючи проблему 
готовності до професійної діяльності, визначає її як цілісний прояв усіх 
сторін особистості фахівця, виділяючи пізнавальні, емоційні та 
мотиваційні компоненти. Дослідник визначає такі необхідні компоненти в 
структурі особистості: самостійність, критичність, активність, творчість 
[Дьяченко, Кандыбович, 1986]. В. Адольф зазначає, що професійна 
готовність – це «комплекс знань, умінь, властивостей і якостей 
особистості, які забезпечують ефективність побудови навчально-виховного 
процесу» [Адольф, 2009: с. 121]. У дослідженнях Л. Митіної 
[Митина, 2008] професійна готовність розуміється як система знань та 
умінь, необхідних для виконання конкретної професійної діяльності. 
На думку А. Маркової [Маркова, 2010] професійна готовність – це 
здатність і вміння самостійно, відповідально виконувати певні трудові 
функції, які полягають у результатах праці особистості. Автор визначає 
поняття професійної готовності як єдність теоретичної та практичної 
готовності суб’єкта до здійснення професійної діяльності. Дослідник також 
зазначає, що професійна готовність – це особливий стан особистості, що 
характеризується наявністю у суб’єкта образу структури певної дії та 
постійної спрямованості особи на її виконання. Професійна готовність 
включає в себе усвідомлення суб’єктом задачі, моделі вірогідної поведінки, 
визначення спеціальних способів діяльності, оцінку своїх можливостей в їх 
співвідношенні з труднощами і необхідністю досягнення певного 
результату [Маркова, 2010: с. 192]. Таким чином, професійна готовність 
охоплює всі сторони особистості фахівця, виявляється у здатності фахівця 
володіти цілісним, системним мисленням, бути здатним до осмислення 
життєвих явищ, вміти самостійно виконувати певні трудові функції тощо.  

Висновки. Отже, проведений аналіз наукової літератури дозволив 
виокремити власне поняття готовності до професійної діяльності як 
сукупність особистісних та психофізіологічних характеристик, що 
формують здатність до виконання професійної діяльності відповідно до 
поставлених нормативних вимог. Дане поняття включає в себе 
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функціональні та особистісні характеристики суб’єкта, необхідні для 
успішного виконання професійної діяльності: розвинені професійні уміння 
та навички, вміння брати на себе відповідальність, мати особистісну 
зрілість, мотивацію до професійної діяльності, усвідомлення необхідності 
професійного вдосконалення. Виокремлено основні характеристики 
поняття професійна готовність: наявність сукупності психологічних і 
психофізіологічних характеристик, потенційна готовність суб’єкта 
вирішувати професійні завдання, підвищення власної кваліфікації, 
оновлення знань, умінь та навичок, здатність застосовувати знання, вміння 
та навички у професійній діяльності, відповідність професіонала 
встановленим кваліфікаційним характеристикам.  
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УДК 372 (4) 
Таїсія Ткачук 

 
ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ 

ЦІННОСТЕЙ ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ 
 

У статті розкрито суть поняття «цінність» як предмету дослідження аксіології. 
Проаналізовано результати експериментальних досліджень цінностей українського та 
європейського суспільства, що дало змогу сформувати ціннісний портрет населення України і 
зіставити його з більшою частиною населення Європи. Відзначено, що цінності українців 
відрізняються від середніх їхніх значень у Європі: цінності безпеки, традиції, конформності та 
влади виражені в Україні помітніше, а цінності самостійності, гедонізму, стимуляції й 
доброзичливості, навпаки, слабше. Окрім того, Україна випереджає інші країни за одним із 
компонентів самоствердження, а саме за тим, де у фокусі багатство, повага і влада над 
людьми, а не активна самореалізація та самовіддача. 

Ключові слова: цінності, безпека, традиції, конформність, влада, гедонізм, стимуляція, 
доброзичливість. 

 
В статье раскрыта сущность понятия «ценность» как предмета исследования 

аксиологии. Проанализированы результаты экспериментальных исследований ценностей 
украинского и европейского общества, что позволило сформировать ценностный портрет 
населения Украины и сопоставить его с большей частью населения Европы. Отмечено, что 
ценности украинцев отличаются от средних их значений в Европе: ценности безопасности, 
традиции, конформности и власти выражены в Украине заметнее, а ценности 
самостоятельности, гедонизма, стимуляции и доброжелательности, наоборот, слабее. Кроме 
того, Украина опережает другие страны по одному из компонентов самоутверждения, тому, 
где в фокусе богатство, уважение и власть над людьми, а не активная самореализация и 
самоотдача. 

Ключевые слова: ценности, безопасность, традиции, конформность, власть, 
гедонизм, стимуляция, доброжелательность. 

 
In the article the essence of the concept of «value» as an object of study of axiology is 

disclosed. The results of experimental studies of the values of Ukrainian and European society were 
analyzed, that gave opportunity to create a valuable portrait of the population of Ukraine and to 
compare it with the most part of the population of Europe. It is noted that the Ukrainian values differ 
from their average values in Europe: the values of security, traditions, conformance and authority are 
more visible expressed in Ukraine, but the values of independence, hedonism, stimulation and goodwill, 
on the contrary, are more weakly expressed  

In addition, Ukraine anticipates other countries in having one of self-affirmation component, 
namely, that focus on wealth, respect and authority over people, but not active self-realization and 
dedication. It is accented that the «average Ukrainian» has stronger expressiveness of the values that 
belong to the category of «preservation» (security, conformality, tradition), than the another majority 
representatives that are involved in the research of countries, and, conversely, has lower expressiveness 
of the values that belong to the opposite in the content of the category «openness to change» (autonomy, 
hedonism, stimulation). Ukrainians the value of success achievements and its social recognition are 
expressed stronger than the respondents from most other countries, The general configuration of the 
differences of the «average Ukrainian» creates the image of a person who has a high degree of caution 
(or even fear), the need for protection from a strong state, conservatism, the desire «to be emunctorily 
acquiescent» and the fear of social condemnation. Accordingly, it has relatively poorly expressed needs 
for novelty, creativity, freedom and independence, it does not have a tendency to risk and desire for fun 
and pleasure. At the same time, it seeks wealth and power, as well as personal success and social 
recognition, however, the desired achievements do not involve creativity and the creation of a new one. 

Keywords: values, safety, traditions, conformance, power, hedonism, stimulation, goodwill. 
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Постановка проблеми. Зацікавленість проблемою цінностей 
посилюється у перехідні періоди суспільного розвитку. Процес глибоких 
змін у житті нашого суспільства висуває пріоритетну проблему цінностей 
та ціннісного впливу на особистість. Ця тема хвилює фахівців у галузі 
аксіології, етики та власне філософії з часів І. Канта, який сформулював 
свої відомі запитання: «Що я можу знати?», «Що я маю робити?», «На що я 
можу сподіватися?». Відповіді на них, особливо на останнє запитання, 
ціннісно орієнтують людину в світі, пропонують їй панораму цілей, 
ідеалів, надій, тобто допомагають осмислити своє життя.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цінність є предметом 
дослідження особливого розділу філософської науки – аксіології, 
формування якої як самостійної галузі філософії відбувається тоді, коли 
поняття «буття» поділяється на «реальне» і «цінне» (онтологію та 
аксіологію). Поняття «цінність» вперше визначено у І. Канта, який 
визнавав її вищим принципом людської поведінки. У філософії «цінність» 
узагальнено розглядають з двох позицій: як «поняття, що характеризує 
безумовні незаперечні основи людського буття» і як «значення певних 
предметів, явищ, процесів для людини, соціальних груп, суспільства в 
цілому» [Кириленко, 2002: с. 423]. Обидва розуміння поняття «цінність» 
іноді в реальному житті заперечують одне одного: те, що в філософії 
розглядається як цінність –свобода, добро, істина – для окремої людини 
може й не становити інтересу. А конкретні предмети, цінні для індивіда, у 
філософському сенсі можуть і не бути цінністю. Поняття «цінність» можна 
зіставити з поняттям «сутність людини», яке не завжди тотожне 
індивідуальному людському існуванню. Філософське розуміння цінності 
має певні особливості. Вони виявляються у взаємозв’язках понять 
«сутність людини» і «цінність»; усвідомленні цінності; протиставленні 
цінності як певного ідеалу реальності; включенні цінності в оцінювальну 
та цілетвірну діяльність людини. Поняття «цінність» неможливо розкрити, 
не звертаючись до понять «оцінка» – співвідношення реальних явищ з 
цінністю, і «мета» – проект досягнення. Цілі, що формуються на основі 
цінностей, завжди масштабні та сенсожиттєві. Цінності як координати 
людського світу сприяють його стійкості, організовують цілеспрямовану 
людську діяльність. У певному сенсі цінності є «кінцевими цілями» 
людини, критерієм оцінювання будь-якого культурного феномену. 
Культура і є головним мірилом наявності цінностей у нашому житті. 

Метою даної статті є аналіз цінностей українського суспільства у 
контексті цінностей об’єднаної Європи. 

Виклад основного матеріалу. У рамках масштабного 
міжнародного проекту «Європейське соціальне обстеження» (European 
Social Survey) було проведено дослідження цінностей країн Європи, у т. ч. 
й України (23 країни ЄС + Україна). Це дослідження дало змогу 
сформувати ціннісний портрет населення України та зіставити його з 
більшою частиною населення Європи. Важливо, що об’єктами 
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дослідження були як «старі» капіталістичні країни з давніми 
демократичними традиціями, так і колишні соціалістичні країни 
Центральної та Східної Європи (Угорщина, Польща, Словаччина, 
Словенія).  

З огляду на дані попередніх міжнародних зіставлень, до яких була 
залучена Україна, а також подібна на неї в багатьох аспектах 
пострадянського розвитку Росія, українські експерти проекту (Є. Головаха, 
А. Горбачик, В. Магун, Н. Паніна) очікували, що зміст життєвих цінностей 
українського населення буде значно відрізнятися від аналогічних 
цінностей населення європейських країн з розвинутою капіталістичною 
економікою та з демократичними традиціями [Магун, 2007а]. Список 
цінностей, покладений в основу дослідження, був сформований 
ізраїльським дослідником Ш. Шварцем та охоплює 10 «латентних 
мотиваційних типів цінностей»: 1) влада (power). Соціальний статус і 
престиж, контроль чи домінування над людьми і ресурсами; 2) досягнення 
(achievement). Особистий успіх і його демонстрація через досягнення і 
здібності, що відповідають соціальним стандартам; 3) гедонізм (hedonism). 
Власне задоволення і чуттєве задоволення; 4) стимуляція (stimulation). 
Життя, насичене гострими відчуттями, новизною і складними завданнями; 
5) самостійність (selfdirection). Незалежність у мисленні та прийнятті 
рішень, творчість, пізнання; 6) універсалізм (universalism). Розуміння, 
висока оцінка і захист благополуччя всіх людей, а також природи; 
толерантність; 7) доброзичливість (benevolence). Збереження і підвищення 
благополуччя людей, з якими людина часто спілкується; 8) традиція 
(tradition). Повага і прийняття звичаїв та ідей, які виходять з традиційної 
культури і релігії, прихильність до них; 9) конформність (conformity). 
Уникнення дій, схильностей і спонукань, які могли б засмутити інших 
людей або заподіяти їм шкоду, а також порушити соціальні вимоги і 
норми; 10) безпека (security). Безпека, гармонія і стабільність суспільства, 
стосунків з людьми і самої людини [Treaty of Lisabon: р. 878-891]. 

Як засвідчило дослідження науковців, цінності українців 
відрізняються від середніх їхніх значень у Європі: цінності безпеки, 
традиції, конформності та влади виражені в Україні помітніше, а цінності 
самостійності, гедонізму, стимуляції й доброзичливості, навпаки, слабше. 
Окрім того, Україна випереджає інші країни за одним із компонентів 
самоствердження, а саме за тим, де у фокусі багатство, повага і влада над 
людьми, а не активна самореалізація та самовіддача. Більш детальне 
порівняння цінностей українського суспільства з європейськими країнами 
наведено у табл. 1 [Магун, 2007а; Магун, 2007б]. 

 
 
 
 
 



                                                                                                              Психологія 

_______________________________________________________________________ 
Humanitarium. 2018. Том 40, Вип. 1. ISSN 2308-5126 105 

Таблиця 1 
Середні значення 10 типологічних вартісних індексів в Україні 
та результати порівняння України з іншими країнами 

Назва укрупнених 
ціннісних 
категорій 

Назва 
типологічних 

ціннісних 
індексів 

Характеристика становища 
України порівняно з іншими 

європейськими країнами 

Збереження Безпека Випереджає всі країни, крім Греції, 
Естонії, Польщі, Угорщини, з 
якими немає значних відмінностей  

Конформність Випереджає всі країни, крім 
Норвегії, Польщі, Словаччини, 
Чехії, з якими немає значних 
відмінностей 

Традиція Випереджає 16 з 28 країн, відстає 
від Греції, немає значних 
відмінностей із Словаччиною, 
Португалією, Польщею, Іспанією, 
Ірландією, Словенією 

Відкритість до 
змін 

Самостійність Відстає від усіх країн, окрім Греції 
Стимуляція Відстає від усіх країн, окрім Греції, 

Угорщини 
Гедонізм Відстає від 21 країни, випереджає 

Польщу, немає відмінностей із 
Словаччиною 

Самоствердження Досягнення  Україна займає середню позицію, 
відстає від 7 і випереджає 8 країн, 
немає значних відмінностей з 8 
країнами: Греція, Німеччина, 
Норвегія, Ірландія, Данія і країни 
Бенілюксу  

Влада  Має найвище значення і 
випереджає всі інші країни 

Вихід за межі 
власного Я 

Доброзичливість Відстає від 16 країн, випереджає 
Словенію. Немає значних 
відмінностей зі Словаччиною, 
Чехією, Португалією, Угорщиною, 
Грецією, Польщею  

Універсалізм Україна займає середню позицію. 
Не відрізняється від 10 країн, 
зокрема Німеччини, Данії, Ірландії, 
Великої Британії, Норвегії, Іспанії. 
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Як видно з таблиці, Україна за 8 із 10 ціннісних індексів посідає 
крайні або близькі до країв позиції серед 24 європейських країн. До того ж 
більшість відмінностей України за цими індексами з іншими країнами 
статистично значущі. Отже, цінності українського населення відрізняються 
від цінностей населення більшості інших країн, залучених у дослідження. 

Таким чином, «середньому українцеві» притаманна вища, аніж 
представникам більшості інших, залучених до обстеження країн, 
виразність цінностей, які належать до категорії «збереження» (безпека, 
конформність, традиція), і, навпаки, нижча виразність цінностей, які 
належать до протилежної за змістом категорії «відкритість до змін» 
(самостійність, гедонізм, стимуляція). Крім того, нижча цінність 
доброзичливості (з категорії «Вихід поза межі власного Я») і вища цінність 
влади, у т. ч. за рахунок цінності багатства, що є одним з її компонентів. 
Сильніше, ніж у респондентів із більшості інших країн, виражена цінність 
досягнення успіху і його соціального визнання. Загальна конфігурація цих 
відмінностей змальовує образ людини, якій притаманна висока 
обережність (або навіть страх), потреба в захисті з боку сильної держави, 
консерватизм, прагнення «не висуватися» і страх перед соціальним осудом. 
Відповідно у цієї людини порівняно слабко виражені потреби в новизні, 
творчості, свободі й самостійності, їй не притаманна схильність до ризику 
та прагнення до веселощів і задоволень. Водночас ця людина прагне до 
багатства і влади, а також до особистого успіху й соціального визнання 
(однак можна констатувати, що бажані досягнення не припускають 
творчості й створення нового). Сильна орієнтація на індивідуальне 
самоствердження знижує готовність цієї людини піклуватися навіть про 
тих, хто її безпосередньо оточує [Магун, 2007а; Магун, 2007б]. 

Усвідомлюючи наявність названих ціннісних відмінностей, 
важливо не переоцінювати специфіку українського населення. Україна 
розташована серед країн, з якими в неї відсутні статистично значущі 
відмінності. Це країни, які мають спільне з Україною соціалістичне минуле 
і, як і Україна, перебувають на етапі постсоціалістичного розвитку. Якщо 
розглядати результати зіставлення за 8 ціннісними індексами, за якими 
Україна відрізняється від більшості досліджуваних країн, то однакові з нею 
середні значення найчастіше мають Греція, Польща, Словаччина (у 4-х 
ціннісних порівняннях кожна), а також Чехія, Угорщина та Ірландія (у 3-х 
ціннісних порівняннях кожна) [Магун, 2007а; Магун, 2007б].  

Згадане дослідження дало вченим змогу зіставити ціннісні профілі 
населення України та інших європейських країн. Було з’ясовано, що 
найбільш значущою для населення України є цінність безпеки, друге й 
третє місця посідають універсалізм і доброзичливість, четверте-п’яте – 
традиція та конформність. Середні значення всіх цих цінностей у верхній 
частині ціннісної ієрархії позитивні, отже, порівняно з індивідуальними 
середніми, респонденти надають їм більш високої значущості. Середні 
величини наступних п’яти цінностей, які перебувають у нижній частині 
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ціннісної ієрархії, негативні, а це означає, що, порівняно з індивідуальним 
тлом, респонденти надають їм меншої ваги. Шосте місце посідає 
самостійність, сьоме – влада, восьме – досягнення, а на дев’ятому й 
десятому місцях – гедонізм та стимуляція. Порівняння ціннісного профілю 
України з профілями інших країн засвідчує, що особливо близькі до нього 
профілі Польщі й Словаччини. Більш помітно відрізняється ціннісний 
профіль України від профілів Естонії та Великої Британії 
[Щербакова, 2013].  

Дослідження засвідчило, що Україна справді неоднорідна в сенсі 
цінностей і що статистично значущі відмінності між різними частинами 
України існують за всіма індексами, крім двох – конформності та 
самостійності. З’ясувалося також, що «відповідають» за ці відмінності 
насамперед Західний і Центральний регіони. З опису отриманих у 
результаті дослідження статистично значущих відмінностей видно, що 
найпомітніша відмінність у цінностях, які сповідує населення, існує не між 
Заходом і Сходом, а між Заходом і Центром України. Мешканці Західної 
України, на відміну від мешканців Центру, більше цінують традицію, 
досягнення, гедонізм і стимуляцію, водночас для них менш важливі 
безпека, доброзичливість і універсалізм. Відмінність у цінностях 
мешканців східних і західних регіонів дуже незначна: Схід ціннісно 
ближчий до Заходу, ніж Південь і Центр України. 

Продовжуючи розгляд цінностей українського суспільства, 
звернемося до аналізу результатів дослідження Київського інституту 
проблем управління ім. Горшеніна, який провів дослідження «Моральність 
українського суспільства» в межах циклу досліджень ментальних основ 
вибору [Моральність українського…, 2010] та серії соціологічних 
опитувань Українського центру економічних та політичних досліджень 
імені О. Разумкова (з 2002 по 2012 рр.) [Рябчук, 2000]. У межах цього 
дослідження на запитання «Як би ви загалом оцінили стан українського 
суспільства?» респонденти відповіли так: 70,6% опитаних вважають, що 
суспільство занепадає або не розвивається; майже 19% вважають, що 
суспільство розвивається [Моральність українського…, 2010]. Ці дані 
свідчать про те, що українське суспільство реально оцінює нинішній стан 
розвитку, а відповідно сам розвиток усіх сфер життєдіяльності вважає 
одним із пріоритетних загальнонаціональних інтересів. Це запитання 
корелюється із визначенням стану моральності українського суспільства: 
половина опитаних вважає його незадовільним, що вже традиційно 
свідчить про наявність т. зв. ціннісного вакууму, з одного боку, а з другого 
– про наявність регіональних протиріч між ціннісними системами 
українців і західних запозичень, які, потрапляючи на непідготовлений 
ґрунт, здатні знизити рівень моральності суспільства. Визначаючи 
політикоправовий аспект реалізації цінностей (норм), дослідження 
засвідчило, що майже половина опитаних вважають допустимим 
порушення законів у разі їхнього протиріччя з власними інтересами. Отже, 



Psyhology                                                                                                                 j 

_____________________________________________________________
108            Humanitarium. 2018. Vol. 40, Iss. 1. ISSN 2308-5126 

законослухняність не є цінністю для більшої частини населення України в 
даний часовий проміжок. Це можна пояснити низкою причин: 
1) відсутністю довготривалих правових традицій в Україні; 2) подвійними 
стандартами щодо законослухняності у державі (опозиції еліта – народ); 
3) існуванням в національному характері українців таких якостей, як 
кмітливість та впертість, які межують з правовим нігілізмом. Серед країн, у 
яких моральні стандарти вищі, ніж в Україні, українці на перше місце 
поставили країни Європейського Союзу, а серед країн, у яких моральні 
стандарти такі самі, як і в Україні, найбільший відсоток віддали Росії. 

Висновки. Аналіз свідчить, що відмінність між Україною та 
країнами ЄС надзвичайно велика як за ефективністю механізмів 
налагодження всіх сфер суспільної життєдіяльності, так і за цінностями та 
ціннісними орієнтаціями, які хоч певною мірою збігаються на рівні 
архетипів, але на рівні суспільної практики значно різняться. На думку 
науковців, Україна має рухатися в напрямку посиленої демократизації всіх 
сфер суспільної життєдіяльності, адже вона вже зараз перебуває «на межі» 
власного і залежного від інших країн розвитку. Значне погіршення умов 
життя населення «веде» державу у прірву соціальних заворушень та навіть 
вибухів. Тому прийнятним буде саме соціально-демократичний напрям 
реформ, які будуть найбільше відповідати ментальності та національним 
рисам і запитам українців. 
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УДК 159.9:616.89  
Оксана Федорченко 

 
РОЗВИТОК ТА КОРЕКЦІЯ ДОВІЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПСИХІЧНОЇ 

АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ДЕФІЦИТУ УВАГИ 
З ГІПЕРАКТИВНІСТЮ 

 
У статті подано опис ефективного підходу до корекції cиндрому дефіциту уваги з 

гіперактивністю (СДУГ) для аналізу довільної регуляції психічної активності як базового 
порушення при даному типі дизонтогенезу. Досліджено процеси довільної регуляції психічної 
активності у дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю у віці 7,5-11 років. 
Виявлено особливості довільної регуляції психічної активності у дітей із синдромом дефіциту 
уваги з гіпертонічною активністю, створено програму розвитку регуляторних функцій дітей із 
синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю. Показано, що термін «довільна регуляція» 
розглядається як загальне поняття ряду процесів або компонентів керуючих функцій. Виділено 
наступні рівні довільної регуляції психічної активності: перший рівень – активності (моторики); 
другий рівень – регулювання вищих психічних функцій; третій рівень – добровільність емоційної 
регуляції. 

Ключові слова: синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ), резидуально-
органічний синдром (перинатальної енцефалопатії (ПЕП)), мінімальна головна дисфункція 
(ММД), статико-локомоторна недостатність, порушення морфо-функціонального онтогенезу 
ЦНС, моторикa, регулювання вищих психічних функцій, добровільність емоційної регуляції. 

 
В статье подано описание эффективного подхода к коррекции синдрома дефицита 

внимания с гиперактивностью (СДВГ) для анализа произвольной регуляции психической 
активности как базового нарушения при данном типе дизонтогенеза. Исследованы процессы 
произвольной регуляции психической активности у детей с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности в возрасте 7,5-11 лет. Выявлены особенности произвольной регуляции 
психической активности у детей с синдромом дефицита внимания с гипертонической 
активностью, разработана программа развития регуляторных функций детей с синдромом 
дефицита внимания с гиперактивностью. Показано, что термин «произвольная регуляция» 
рассматривается как общее понятие, за которым находится ряд процессов или компонентов 
управляющих функций. Выделены следующие уровни произвольной регуляции психической 
активности: первый уровень – активности (моторики); второй уровень – регулирование высших 
психических функций, третий уровень – добровольность эмоциональной регуляции. 

Ключевые слова: синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), 
резидуально-органический синдром (перинатальной энцефалопатии (ПЭП)), минимальная 
главная дисфункция (ММД), статико-локомоторная недостаточность, нарушения морфо-
функционального онтогенеза ЦНС, моторикa, регулирование высших психических функций, 
добровольность эмоциональной регуляции. 
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This work is to describe an effective approach to the correction of attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD) syndrome determination for an analysis of arbitrary regulation of 
mental activity as a basic violation of this type of dizontogeneza. The processes of arbitrary regulation 
of mental activity in children with attention deficit hyperactivity disorder and in the age of 7.5-11 years, 
namely, the peculiarities of the formation of arbitrary regulation of mental activity of children with 
attention deficit hyperactivity disorder, were investigated in the work. 

Hyperactivity disorder (ADHD) syndrome is a common psychoneurological disorder that is 
part of the structure of the residual-organic syndrome (perinatal encephalopathy (PEP) or minimal 
major dysfunction (MMD) of the general diagnosis, which carries a violation of brain functions or 
structures of different origins, which occurs during the prenatal period. ADHD is one of the options for 
MDD, which determines the inappropriate situation of excessive activity, lack of attention, impulsivity in 
social behavior and intellectual activity, problems with the interactions with others, decompensated self-
esteem, behavioral disorders, difficulties in school education, caused by decreased intelligence, 
sometimes with motor inconvenience due to static-locomotor deficiency. The leading clinical 
manifestations of this pathology, according to ICD-10 and DSM-IV, are hyperactivity, negligence and 
impulsivity. To date, numerous neuromorphological, genetic, neurophysiological, biochemical and 
socio-psychological concepts are proposed to explain the pathogenesis of ADHD. As a result, features 
of arbitrary regulation of mental activity in children with attention deficit hypertensive syndrome were 
identified, and developed a program for the development of regulatory functions of children with 
attention deficit hyperactivity disorder syndrome. 

The analysis of literature has shown that a large number of researchers consider the term 
«arbitrary regulation» as a general concept under which there are a number of processes or 
components of control functions. Based on the analysis of these works, the following levels of arbitrary 
regulation of mental activity are allocated: the first level – activity (motility); the second level – the 
regulation of higher mental functions, the third level – the voluntary nature of emotional regulation. 

Keywords: hyperactivity disorder (ADHD) syndrome, residual-organic syndrome (perinatal 
encephalopathy (PEP)), minimal primary dysfunction (MMD), static-locomotor insufficiency, 
disturbance of morpho-functional ontogenesis of the central nervous system, motor skills, regulation of 
higher mental functions, voluntary emotional regulation. 

 
 
Постановка проблеми. Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю 

(далі СДУГ) є поширеним психоневрологічним розладом, що входить в 
структуру резидуально-органічного синдрому, перинатальної 
енцефалопатії (ПЕП) або мінімальної головної дисфункції (ММД) 
загального діагнозу несе в собі порушення функцій мозку або структури 
різного походження, що виникає в пренатальний період. СДУГ – один з 
варіантів ММД, який визначає невідповідну ситуації надлишкову 
активність, дефіцит уваги, імпульсивність у соціальній поведінці та 
інтелектуальній діяльності, проблеми взаємостосунків з оточуючими, 
порушення поведінки, труднощі шкільного навчання, обумовлені 
зниженням інтелекту, іноді з руховою незручністю внаслідок статико-
локомоторної недостатності [Заваденко, 1999]. 

Провідними клінічними проявами цієї патології, згідно МКБ-10 та 
DSM-ІV, є гіперактивність. На сьогоднішній день для пояснення 
патогенезу СДУГ пропонуються численні нейроморфологічні, генетичні, 
нейрофізіологічні, біохімічні та соціально-психологічні концепції. Проте, 
до сьогоднішнього часу причини та механізми розвитку СДУГ 
залишаються недостатньо визначеними. 

Відомо, що в основі розвитку багатьох випадків лежать спадкова 
схильність і ушкодження мозку, які розвиваються в періоди вагітності і 
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пологів (тобто пре- і перинатальні патологічні чинники), що призводять до 
морфо-функціонального порушення ЦНС [Бадалян, 1978]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Широко 
використовувалися ідеї та роботи вітчизняних і зарубіжних психологів та 
психіатрів, які зробили внесок у розробку даної проблеми: Т. Ахутіна, 
Л. Божович, М. Заваденко, В. Іваннікова, А. Запорожця, Л. Ясюкова, 
Л. Чутко, Р. Барклі, Е. Голдберга, С. Майерса, Е. Меша, А. Запорожця, 
Л. Пулккінен, Н. Семаго, А. Семенова, Р. Мачинської. 

Мета статті – висвітлити результати визначення ефективності 
розробленої програми розвитку регулятивних функцій дітей із синдромом 
дефіциту уваги з гіперактивністю. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення проблеми процесів 
довільної регуляції обумовлене тим, що саме порушення довільної 
регуляції має місце при синдромі дефіциту уваги з гіперактивністю та є 
причиною шкільної дезадаптації у дітей. Максимально синдром 
проявляється в кінці дошкільного і на початку молодшого шкільного віку. 
Поведінка дітей при цьому характеризується прагненням до постійних 
рухів, крайньою непосидючістю. Діти безперервно бігають і стрибають, то 
недовго сідають, то підхоплюються, чіпають і хапають предмети, що 
потрапляють у поле зору, ставлять багато запитань, часто не слухаючи 
відповідей на них. У зв’язку з підвищеною руховою активністю і 
загальною збудливістю, діти легко вступають у конфлікти з однолітками і 
часто порушують режим дитячих установ. Перші прояви синдрому у 
вигляді загального моторного занепокоєння зустрічаються в ранньому та 
дошкільному віці, однак повної виразності симптому досягають в 
дошкільному та ранньому шкільному віці [Заваденко, 2002]. 

Своєчасне надання підтримки дітям зі СДУГ у вигляді корекційно-
розвивальних занять і консультації їхнім сім’ям допоможе в соціалізації та 
освітніх процесах. 

Таким чином, при проведенні корекційно-розвивальних занять слід 
брати до уваги такі особливості, як: чітка структура заняття, що 
повторюється; група, яка складається не більше, ніж з восьми чоловік; 
введення тимчасового ліміту на виконання завдання; дотримання дітьми 
норм і правил поведінки в групі; введення системи покарань і заохочень. 
Проте важливо пам’ятати, що надмірно сильні та яскраві емоційні 
враження можуть дезорганізувати діяльність дітей [Семаго, 2005]. 

Також у процесі проведення занять слід враховувати такі 
особливості дітей зі СДУГ: демонстрацію парадоксальної реакції на 
перевтому (стають активнішими та довго не можуть заспокоїтися), різкі 
перепади настрою, бурхливі емоційні прояви. Гіперактивним дітям важко 
переключатися з одного заняття на інше [Исаев, 1978]. 

Враховуючи все вище зазначене, актуальність вивчення синдрому 
дефіциту уваги з гіпертонічною активністю (СДУГ) визначається значною 
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поширеністю даної хвороби (від 4 % до 9 % у дитячій популяції) і високим 
ступенем соціальної дезадаптації. 

Діти зі СДУГ стають заручниками власних неврологічних проблем, 
оскільки батьки, педагоги і медики розглядають характерне зниження 
вольових якостей, збудливість, проблеми з функціями планування і 
контролю та інші порушення як розбещеність дитини.  

Для запобігання глибоких форм соціальної дезадаптації 
використовують інформаційну підтримку батьків і педагогів, а також 
лікувально-профілактичну, корекційну та психолого-педагогічну роботу. 

Новизна даної роботи полягає в підході до корекції СДУГ, у якому 
довільна регуляція психічної активності розглядається як базове 
порушення при даному типі дизонтогенезу. Враховуючи всі особливості, 
була створена корекційно-розвивальна програма для дітей зі СДУГ. 

Програма розрахована на 32 години групових і 4 години 
індивідуальних занять та складається з модулів, які спрямовані на 
корекцію та розвиток регулятивних функцій дітей зі СДУГ. 

Отже, перший модуль спрямований на формування довільних рухів 
активності (рухливі ігри за правилами, вже відомі для дитини, де норми дії 
визначають, що потрібно робити і що робити не можна). Таким чином, діти 
вчаться вирішувати такі завдання: діяти за сигналом; рухатися в заданому 
напрямку; залишатися непорушним. Перший модуль включає такі ігри: 
«Черепахи», «Хто довший?», «Гамір», «Річка-берег», «Навпаки», «Робот», 
«Безпритульний заєць», «Заборонений рух». 

Другий модуль складається з методик, спрямованих на розвиток 
мовної регуляції, та включає такі ігри: «Повторення», «Заборонена буква», 
«Чорно-біле», «Розвалини замку», «Говори».  

Третій модуль складається з методик, спрямованих на розвиток 
здібностей вибірковості та переключення уваги, і включає такі ігри: «Що 
змінилося?», «Круг», «День тижня», «Візерунки», «Друкарська помилка», 
«Картина за розповіддю», «Капітан».  

Четвертий модуль складається з методик, спрямованих на розвиток 
навичок соціальної взаємодії, що сприяє формуванню ставлення до правил, 
розподілу і виконанню різних функцій, спокійного ставлення до програшу, 
спонукання дітей до вигадування, узгодження та дотримання нових 
правил. До четвертого модуля включено такі ігри: «Плями», «Вгадай 
тварину», «Компліменти», «Ми схожі», «Робот», «Рукавиці», «Пелюстка», 
«Інструктор», «Що робити, якщо?», «Пожежна команда», «Глухо-сліпо-
голодний», «Справедливий». 

П’ятий модуль, до якого включено заняття з кулінарії та 
прибирання, спрямований на розвиток соціально-побутових навичок. 

Під час індивідуальних занять проводилося засвоєння психотехнік 
самоконтролю в проблемних ситуаціях (зупинятися і намагатися 
спрогнозувати та спланувати дію). 
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Робота з корекції та розвитку регулятивних функцій дітей зі СДУГ 
здійснювалася при використанні системи рухливих ігор (елементи 
психогімнатистики та розвиваючих ігор), які послідовно ускладнювалися. 
Для оцінки ефективності розвиваючої програми було проведено 
контрольний експеримент, у якому брали участь 42 дитини з 
діагностованим синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю (на підставі 
критеріїв МКБ-10 «Гіперкінетичний розлад» порушення активності і уваги 
– рубрика F.90). 

Досліджувану групу дітей зі СДУГ було розділено на 2 підгрупи: 
підгрупа 1А – діти, що проходять курс медикаментозної терапії; підгрупа 
2А – діти, що не проходять курс медикаментозної терапії. 

Група порівняння (група дітей зі СДУГ) також була розділена на 
дві підгрупи: підгрупа 2А – діти, що проходять курс медикаментозної 
терапії; підгрупа 2Б – діти, що не проходять курс медикаментозної терапії. 

Група контролю – діти без СДУГ. 
Таким чином, метою першого етапу констатувального 

експерименту стало визначення рівня довільної регуляції психічної 
активності у дітей з синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю, у 
порівнянні з дітьми контрольної групи (норма), а також виявлення 
залежності між ступенем поведінкових проявів синдрому дефіциту уваги з 
гіперактивністю, зниженням уваги і рівнем довільної регуляції психічної 
активності. 

Виміри робилися за два тижні після закінчення програми за 
методиками «Графічна проба», батьківський опитувальник адаптований 
VADPRS і Тест Тулуз-Пєрона. 

Отримані результати з визначення ефективності корекційно-
розвивальної програми за методикою «Графічна проба» наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 
Результати методики «Графічна проба» 

Групи Констатувальний 
експеримент 

Формувальний 
експеримент 

Експериментальна група 
Підгрупа1 А 1,5 1,2 
Підгрупа 2 А 1,9 1,4 
Група порівняння 
Підгрупа 1 Б  1 1,1 
Підгрупа 2 Б - 2 1,85 

 
В експериментальній групі загальні результати підгруп 1А і 2А на 

етапі констатувального експерименту складають 3,4 бала. На етапі 
формувального експерименту (контрольний замір) – 2,6 балів. Таким 
чином, виявлено зниження кількості регуляторних помилок на 23,6%. У 
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групі порівняння було визначено, що кількість регуляторних помилок у 
дітей зменшилася на 5%, що можна віднести до результатів навчання в ході 
констатувального експерименту. Ступінь поліпшень показників, 
пов’язаних безпосередньо з впливом корекційно-розвивальної програми 
при виконанні «графічної проби» склала 18,6%. 

Розглянемо результати адаптованого батьківського опитувальника 
VADPRS (табл.2). 

Таблиця 2 
Результати за опитувальником VADPRS 

Групи Констатувальний 
експеримент 

Формувальний 
експеримент 

Експериментальна група 
Підгрупа 1А  44,5 31 
Підгрупа 2А  55,2 42,3 

Група порівняння 
Підгрупа 1Б  45,1 44,8 
Підгрупа 2Б - 55 54,5 

 
Загальні результати в експериментальній групі на етапі 

констатувального експерименту становлять 99,7 балів (44,5 та 55,2 балів). 
Загальні результати в експериментальній групі на етапі 

формувального експерименту становлять 73,3 балів. Таким чином, 
кількість негативних поведінкових проявів знижено на 26,5%. 

Згідно з отриманими результатами, в групі порівняння кількість 
негативних поведінкових проявів знизилася на 0,8%. Таким чином, 
ефективність даної корекційно-розвивальної програми за результатами 
батьківського опитувальника склала 25.7%. 

Результати з визначення ефективності корекційно-розвивальної 
програми за Тестом Тулуз-П’єрона наведено у табл. 3. 

Таблиця 3 
Результати Тесту Тулуза-П’єрона 

Групи Констатувальний 
експеримент 

Формувальний 
експеримент 

Експериментальна група 
Підгрупа 1 А  0,9 0,91 
Підгрупа 2 А  0,89 0,9 

Група порівняння 
Підгрупа 1 Б  0,9 0,9 
Підгрупа 2 Б  0,89 0,89 

 
Загальні результати в експериментальній групі на етапі 

констатувального експерименту склали 1,79, загальні результати на етапі 
формувального експерименту – 1,81 (1,81 – 1,79 = 0,02). 
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Діапазон результатів норми для дітей за даним тестом коливається 
в інтервалі 0,8 – 1. Виходячи з цього був розрахований відсоток зміни (0,2) 
та складено пропорцію, де ефективність тесту становить 10%. У групі 
порівняння, при проведенні замірів, не було виявлено ніяких змін. Таким 
чином, ефективність даної корекційно-розвивальної програми за даними 
Тесту Тулуз-П’єрона склала 10%. 

Висновки. Корекційно-розвивальні заходи, спрямовані на розвиток 
функції довільної регуляції у дітей з синдромом дефіциту уваги з 
гіперактивністю, дозволяють знизити ступінь поведінкових проявів СДУГ. 
Розвиток функції довільної регуляції у дітей з синдромом гіперактивності 
та дефіциту уваги дозволяє коригувати порушення уваги і рухової 
розгальмованості. 

Запропонована методика розвитку регулятивних функцій дітей з 
синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю є досить ефективною, що 
підтверджується отриманими результатами:  

– показники нейропсихологічної проби покращилися на 18,6%; 
– негативні поведінкові прояви знизилися на 25,7%;  
– показники концентрації уваги покращилися на 10%. 
Подальше вивчення даної проблематики дасть можливість 

розробити більш ефективний підхід до корекційно-розвивальної роботи і 
навчання дітей зі СДУГ, що дозволить знизити рівень шкільної 
дезадаптації, підвищити ступінь засвоєння освітніх програм, сформувати 
умови для гармонійного формування особистості дитини зі СДУГ та її 
успішної соціалізації. 
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НАВЧАННЯ МІЖЕТНІЧНІЙ ТОЛЕРАНТНОСТІ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ 
ПРАКТИКИ 

 
Статтю присвячено аналізові досвіду Європейського Союзу у навчанні міжетнічної 

толерантності старшокласників. Розглянуто рекомендації ЮНЕСКО та напрацювання 
європейських психологів і педагогів у ракурсі їх застосування в реаліях українського шкільного 
середовища. Описано рекомендації фахових інституцій, які стосуються конструювання моделей 
навчання міжетнічній толерантності учнів. Аналізується сім основних принципів, на яких варто 
вибудовувати конструкцію навчання толерантності: з’ясування, що таке толерантність і який 
вплив вона має на розвиток суспільства, груп, індивідів; ознайомлення з існуючими, принаймні, у 
довкіллі старшокласників, етнокультурницькими та історичними традиціями, відмінними від 
своїх власних; повага до відмінностей; розуміння унікальності (неповторності) явищ; 
компліментарність як принцип щодо відмінностей; взаємність як основа зусиль до 
співробітництва; культура миру (мирного співіснування відмінностей). 

Ключові слова: толерантність, міжетнічна толерантність, практики міжетнічної 
толерантності, інтолерантність, симптоми інтолерантності, етнічність, шкільне 
середовище, старшокласники. 

 
Статья посвящена анализу опыта Европейского Союза в обучении межэтнической 

толерантности старшеклассников. Рассмотрены рекомендации ЮНЕСКО и наработки 
европейских психологов и педагогов в ракурсе их применения в реалиях украинской школьной 
среды. Описаны рекомендации профессиональных институтов, касающихся конструирования 
моделей обучения межэтнической толерантности учащихся. Анализируются семь основных 
принципов, на которых стоит выстраивать конструкцию обучения толерантности: выяснение, 
что такое толерантность и какое влияние она имеет на развитие общества, групп, индивидов; 
ознакомление с существующими, по крайней мере, в среде старшеклассников, 
этнокультурницкими и историческими традициями, отличными от своих собственных; 
уважение к различиям; понимание уникальности (неповторимости) явлений; 
комплиментарность как принцип относительно различий; взаимность как основа усилий к 
сотрудничеству; культура мира (мирного сосуществования различий). 

Ключевые слова: толерантность, межэтническая толерантность, практики 
межэтнической толерантности, интолерантность, симптомы интолерантности, 
этничность, школьная среда, старшеклассники. 

 
The article is devoted the analyses of European Union experience in a senior high school 

students interethnic tolerance training. The article deals with UNESCO recommendations and European 
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psychologists researches in a field of their using in Ukrainian school setting reality. Professional 
institutions recommendations are described, which concern the models formation of interethnic 
tolerance teaching of students. They suggest concentrating efforts in the educational process on the fact 
that first of all, the interethnic tolerance, as well as other kind of tolerance, is a component part of 
human rights and these ones should be respected by people of different ethnic origin and different ethnic 
natives. Seven basic principles are analyzed; that should be basic in the structure of teaching tolerance 
formation; the tolerance explanation and its influence on development of society, groups, individuals; 
the familiarization with existing ethno-cultural and historical traditions that are different from their own 
ones, at least in the senior pupils’ environment; the reverence for differences; the uniqueness (soleness) 
phenomena comprehension; the complementarily as a principle of difference; the mutuality as the basis 
for cooperation efforts; the peace culture (peaceful coexistence between differences). The possibilities of 
recommendations applications and their role in the formation of the interethnic tolerance sense in the 
Ukrainian school environment are also revealed. In the recommendations, it is focused on using of those 
opportunities that naturally contain in subjects and are taught in schools: literature; history; subjects of 
the social course, by the way, the psychology is included by experts; subjects of the natural-technical 
course; math; opportunities to teach artistic disciplines. It is focused attention on special created offers 
of European experts how effectively use the subject potential, actually which aspects have to be focused 
by students at first. 

Keywords: tolerance, interethnic tolerance, interethnic tolerance practices, school setting, 
senior high school students, intolerance, intolerance indication, ethnicity. 

 
 
Постановка проблеми. Обґрунтовуючи аргументи на користь 

постановки питання для розгляду у цій статті саме у такому ракурсі, можна 
вказати на цілу низку мотивів, які формувалися у процесі аналізу 
теоретичних проблем етнонаціонального розвитку сучасного світу та 
значного масиву фактологічного матеріалу з етнічної проблематики. 
Виходячи з того, що «толерантність це не вроджена групова чи 
індивідуальна властивість, а постійне і спрямоване зусилля на 
конструювання й здійснення визначених особистісних і суспільних 
цінностей та норм поведінки» [Тишков, 2003: с. 316] і базуючись на 
теоретичних засадах і практиках функціонування такого феномену як 
«міжетнічна толерантність», можна стверджувати: 

1) унаслідок інтенсивного переміщення народів, представників 
різноманітних етносів й носіїв різних (подеколи, різнополярних, принаймні 
у їх сприйнятті) етнокультурницьких традицій етнічна строкатість 
конкретних країн буде поглиблюватися;  

2) процеси етнополітичного ренесансу (прагнення різних етнічних 
спільнот у різних країнах до автономізації й облаштування свого типу 
господарювання й соціально-політичної самоорганізації аж до створення 
самостійних держав) та етнокультурного відродження (пошуки свого 
етнічного й культурного коріння, відродження та бажання зміцнення 
традицій і звичаїв своїх народів, створення умов для ефективного 
функціонування рідних для конкретних етнічних спільнот мов тощо) 
посилюватимуть етнокультурну диверсифікацію поліетнічних суспільств;  

3) етнокультурна диверсифікація буде стимулювати ускладнення 
психологічної атмосфери етнонаціонального розвитку суспільств, що, 
передусім, пов’язуватиметься з диверсифікацією сприйняття й відтворення 
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(безумовно, трансформованого) етносоціального довкілля, а також 
особистісної поведінки того чи того етнофора щодо довколишнього світу, 
оскільки чим складніша етнокультурна картина світу, тим важче її 
сприймати й розуміти;  

4) засвідчені вище фактори доведені багатьма дослідниками 
етнічних проблем, зокрема психологами і соціологами, та є підставою для 
формування думки про те, що етнічна проблематика буде актуалізуватися, 
особливо у сфері міжособистісних стосунків (посилення 
етноегоцентричних тенденцій) та відносин між малими та великими 
групами (етнічними спільнотами), що може спричинювати конфліктогенні 
ситуації;  

5) така теперішня ситуація й такий прогностичний погляд у 
майбутнє надзвичайно актуалізує у теоретичному і практичному планах 
питання регулювання міжетнічної взаємодії у поліетнічних суспільствах 
взагалі й в українському зокрема; мова, передовсім, йде про посилення 
позитивних моментів у цій взаємодії; одним із продуктивних інструментів 
є міжетнічна толерантність з чітко акцентованою позитивною ідентичністю 
особистості, носія конкретної етнічності;  

6) дослідниками фіксується, що, незважаючи на те, що ідентичність 
особи, особливо етнічна, певним чином є заданою, на її формування 
впливають різного роду чинники, передусім, соціального і психологічного 
характеру; 

7) оскільки діти та підлітки більш сприятливі до формаційних 
впливів, то шкільне середовище представляє собою добре підґрунтя для 
формування позитивного налаштування на взаємодію з довколишніми, які 
часто-густо є носіями відмінної від їхньої етнічності;  

8) ця та перераховані вище обставини (до них можна додати ще й 
те, що «епідемія інтолерантності», поширюючись швидкими темпами, 
змінює спільноти й ставить виклики перед школою) виявилися 
переконливими у контексті визначення можливостей системно 
цілеспрямованих впливів на формування (а подеколи й корегування) 
міжетнічної толерантності, кладучи в основу позитивну ідентичність 
особи. 

Усі згадані мотиви зумовлюють необхідність аналізу існуючих 
методик і практик, які використовуються чи можуть використовуватися у 
навчально-виховному процесі у шкільному середовищі, а також їх 
адаптації до українських реалій та розробки на їх основі моделей 
формування і функціонування міжетнічної толерантності у такого роду 
середовищі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 
міжетнічної толерантності проводилися у межах етнопсихології 
(П. Гнатенко, В. Крисько, А. Налчаджян, М. Пірен); етносоціології 
(В. Євтух, О. Хижняк, А. Ручка), етнології (С. Лур’є, В. Тишков), 
етнографії  (С. Токарев), соціально-культурної антропології та психології 
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(В.Тишков, Л. Нагорна), соціальної психології (І. Кон, Н. Лебедєва, 
А. Татарко, П. Шихірєва та ін.).  

Наприкінці XX-го та на початку XXI-го ст. психологи (В. Агєєв, 
В. Данилюк, І. Кон, Н. Лебедєва, А. Льовочкіна, Л. Орбан-Лембрик, 
В. Павленко, Г. Старовойтова, Т. Стефаненко, А. Татарко та ін.) інтенсивно 
вивчають соціально-психологічні та акмеологічні особливості становлення 
і розвитку різного роду етнічних спільнот. У наукових доробках названих 
учених міжетнічна толерантність розглядається у контексті міжетнічних 
групових відносин та особистісних міжетнічних взаємодій. 

Метою написання статті є аналіз досвіду Європейського Союзу 
в навчанні міжетнічної толерантності старшокласників та можливості його 
впровадження в українське шкільне середовище. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо практики, які мали місце 
та продовжуються у кількох країнах Європейського Союзу й 
зосереджуються саме на шкільному середовищі, з точки зору можливостей 
їхньої адаптації в умовах української школи. Міжнародними організаціями, 
на кшталт ЮНЕСКО, пропонуються методичні рекомендації, якими 
керуються практики багатьох європейських шкіл та які вже 
зарекомендували себе як ефективний інструмент формування й 
утвердження позитивних тенденцій розвитку міжетнічної толерантності. 
Разом з тим варто відмітити, що на міжнародному рівні, крім ЮНЕСКО, 
проблемами виховання толерантного ставлення до «інакшості» 
[Гнатюк, 2005] у культурі, світосприйнятті, ментальності опікуються й 
інші організації, концентруючи свої зусилля на подоланні складних 
ситуацій у міжетнічній взаємодії, зокрема ксенофобських настроїв, на 
усуненні конфліктогенних чинників. Серед таких нині плідно працюють 
Європейська комісія проти расизму й інтолерантності (ECRI), 
Європейський центр моніторингу расизму та ксенофобії (EUMC), Мережа 
вивчення прав людини (Велика Британія), діяльність Молодіжного 
комітету Федерального союзу європейських національностей (Данія), 
Східноєвропейський Інститут розвитку (Україна) тощо. 

Спираючись на їхні напрацювання, передусім у практичній сфері 
міжетнічних відносин взагалі та формування міжетнічної толерантності 
зокрема, все ж таки основний акцент покладається на теоретико-
методологічних засадах моделей, які пропонуються для реалізації у 
шкільному середовищі та їхньої адаптації до українських соціально-
психологічних реалій (тобто, можливостей застосування цих моделей у 
навчально-виховному процесі в українській школі й з’ясуванні у цьому 
зв’язку впливу умов формування та функціонування міжетнічної 
толерантності у шкільному середовищі).  

Теоретичні розробки європейських та вітчизняних дослідників, 
зокрема психологів, дозволяють у цьому контексті виділити основні 
проблемні моменти. Такими є умови, в яких формується і функціонує 
міжетнічна толерантність з виділенням тих, за яких помітна 
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інтолерантність (скажімо, дискримінація за етнічним походженням, 
кольором шкіри, практикуванням звичаїв, обрядів своєї етнічної спільноти 
тощо). У науковій літературі останні класифікуються як «симптоми 
інтолерантності», або ж «індикатори інтолерантності» [Reardon, 1997: 
с. 20]. У цьому контексті важливими є кілька моментів: 1) симптоми  
(індикатори) інтолерантності виступають у якості інструмента оцінки 
цього явища; 2) вони є базовими елементами процесу навчання 
толерантності; 3) якщо «симптоми інтолерантності» з’являються у 
суспільстві, у великих чи то малих соціальних групах, то вони проникають 
і в шкільне середовище (зазначимо, ця ситуація тісно пов’язана з 
соціальними умовами розвитку суспільства і груп, а також з психологічним 
кліматом у самій міжетнічній взаємодії і навколо неї); 4) індикатори 
інтолерантності можуть існувати в різному кількісному вимірі; 5) кілька 
індикаторів можуть з’являтися в один і той же час. Для розуміння цих 
сентенцій перерахуємо основні «симптоми інтолерантності», прив’язуючи 
їх до сфер, у яких вони виявляються й виділяючи ті, які безпосередньо 
стосуються міжетнічної взаємодії та її активних áкторів: 

– вживання у мовних практиках таких лексичних одиниць, в яких 
відбивається специфічне ставлення до етнофорів (персонально), етнічних 
спільнот, що свідчать про зневажливе ставлення до «інакшості», 
применшують цінність зразків культур інших народів. Зауважимо, що 
шкільне й медійне середовища є найбільш очевидними прикладами, в яких 
ці моменти виявляються з усією очевидністю [«Екологія мови», 2008: 
с. 135-136]. У цьому випадку сферою вияву «симптомів інтолерантності» є 
мовна царина; 

– поширення стереотипів про всіх членів тієї чи іншої етнічної 
спільноти, які характеризують їх узагальнено, переважно негативно. Це 
стосується практично всіх сфер суспільного життя, та, передусім, 
соціальної, культурної і сфери особистісного спілкування. В останній 
особливо гостро виявляється психологічний компонент через сприйняття 
«інакшості» й реагування на неї; 

– насміхання над тими чи іншими зразками поведінки, атрибутів, 
характеристик носіїв «інакшості» з метою представлення їх у негативному 
світлі, або ж з метою образи їх етнічної чи національної гідності; 

– упередженість у ставленні до тих чи інших носіїв етнічності, яка 
формується на їхніх негативних узагальнюючих характеристиках, що 
поширюються цілеспрямовано;  

– звинувачення у негативних наслідках конкретних дій (зазвичай 
тих, у яких задіяні представники більшості) представників меншин цих 
груп населення; 

– вияви дискримінації (прямої чи непрямої) щодо етнічних 
спільнот, які не представляють титульну етнічну спільноту. Ознаками 
дискримінації є обмеження доступу меншин до соціальних й культурних 
благ, виключення їх із престижних сфер життєдіяльності суспільства, в 
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якому вони проживають, тощо. У цьому випадку найбільш сприятливими 
тут виявляються соціальний сектор, культура, освіта; 

– вияви остракізму – типу поведінки (знову ж таки, характерного 
представникам більшості у парадигмі відносин «ми – вони»), що ігнорує 
присутність «інакшості» у суспільстві. До речі, така поведінка провокує 
етноцид; 

– збиткування над носіями відмінної від більшості етнічності й 
практикування такого поводження стосовно них, що ставить їх поза 
спільнотою помешкання чи організацією і змушує (або ж має на меті) їх 
покидати країну поселення й стикатися з проблемами психологічної 
адаптації в іноетнічному середовищі. Останні особливо болісно вражають 
школярів, оскільки у процесі навчання вони мають не тільки засвоїти 
предметний матеріал, але й осмислити етнокультурне довкілля, у якому 
вони перебувають, й адаптуватися до нього; 

– випадки етнічного насильства, приводом якого є колір шкіри, 
відмінні від представників більшості зразки поведінки, сповідування іншої 
релігії, етнічна ментальність та подібного роду маркери. Крайньою 
формою етнічного насильства є фізичні розправи. 

Щодо рекомендацій фахових інституцій, які стосуються 
конструювання моделей навчання міжетнічній толерантності учнів, то в 
найбільш узагальненому вигляді їх можна відшукати в публікаціях під 
егідою ЮНЕСКО, Ради Європи та організацій, які були названі вище. Вони 
радять концентрувати зусилля у навчально-виховному процесі, передусім, 
на те, що міжетнічна толерантність, як і іншого роду толерантність, є 
складовою частиною прав людини і їх потрібно дотримуватися у 
відносинах між людьми різного етнічного походження й носіями різної 
етнічності. Такими, на думку Б. Рірдон, яка узагальнювала рекомендації, 
що у контексті виховання міжетнічної толерантності поступали, зокрема, 
до ЮНЕСКО, мають бути сім основних, на змістові яких зупинимося 
детальніше. Розроблені нею рекомендації звернені до старшої школи. Сім 
основних принципів, на яких варто вибудовувати конструкцію навчання 
толерантності: з’ясування, що таке толерантність і який вплив вона має на 
розвиток суспільства, груп, індивідів; ознайомлення з існуючими, 
принаймні, у довкіллі старшокласників, етнокультурницькими та 
історичними традиціями, відмінними від своїх власних; повага до 
відмінностей; розуміння унікальності (неповторності) явищ; 
компліментарність як принцип щодо відмінностей; взаємність як основа 
зусиль до співробітництва; культура миру (мирного співіснування 
відмінностей).  

Висновки. Окреслюючи проблемне поле толерантності як таке, що 
включає в себе багато моментів, пов’язаних з відповідальністю кожного 
громадянина за долю безконфліктної взаємодії, треба пам’ятати про 
визначальний вплив соціального довкілля. Учнів необхідно не лише 
ознайомлювати зі станом соціального розвитку в місці їхнього 
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проживання, виявом соціальної нерівності у своєму шкільному середовищі, 
але й забезпечити таким рівнем знань із цієї сфери, щоб вони змогли 
віднайти причини такого стану й, відчуваючи відповідальність, могли 
шукати (а, бажано, й знаходити) вирішення складних соціальних ситуацій. 
При цьому необхідно навчити молодих людей своєю поведінкою уникати 
загострення у стосунках з представниками іншої етнічності та розвивати 
почуття міжетнічної солідарності, а також готовності до спільних дій для 
поліпшення ситуації там, де основним чинником її ускладнення є 
соціальний фактор. На важливості спільних дій у цьому контексті для 
досягнення позитивних змін наголошують українські психологи.  
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УДК 159.992.73 
Артем Чернов 

 
ЕМПІРИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ 
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ДО МОРАЛЬНИХ НАСТАНОВ 

 
У статті представлено проблему дослідження ставлення молодших школярів до 

моральних настанов, проаналізовано різні підходи в сучасних психологічних школах до вивчення 
психологічного феномену ставлення. Розглянуто експериментальні підходи до вивчення 
ставлення, проаналізовано та охарактеризовано наявні тести, які покликані розкрити та 
виміряти ставлення молодшого школяра до моральних настанов. Об’єднано досягнення різних 
галузей психологічної науки з вивчення проблеми ставлення: використано надбання соціальної, 
вікової та педагогічної психології. Наведено ілюстрації лабораторного, природного та 
формувального експериментів та зроблено спробу довести можливість вивчення феномену 
ставлення молодшого школяра до моральних настанов за допомогою будь-якого виду 
експериментального дослідження.  

Ключові слова: молодший шкільний вік, ставлення, лабораторний експеримент, 
природний експеримент, формувальний експеримент, шкали виміру ставлень.  

 
В статье представлен обзор проблемы исследования отношения младших школьников 

к моральным установкам, проанализированы различные подходы в современных психологических 
школах к изучению психологического феномена отношения. Рассмотрены экспериментальные 
подходы к изучению отношения, проанализированы и охарактеризованы имеющиеся тесты, 
призванные раскрыть и измерить отношение младшего школьника к моральным установкам. 
Объединены достижения различных отраслей психологической науки по изучению проблемы 
отношения: использовано достояние социальной, возрастной и педагогической психологии. 
Приведены иллюстрации лабораторного, естественного и формирующего экспериментов и 
сделана попытка доказать возможность изучения феномена отношения младшего школьника к 
моральным установкам при помощи любого вида экспериментального исследования. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, отношения, лабораторный 
эксперимент, естественный эксперимент, формирующий эксперимент, шкалы измерения 
отношения. 
 

The article deals with the problem of studying the attitude of younger schoolchildren to moral 
principles, analyzes various approaches in modern psychological schools to the study of the 
psychological phenomenon of attitude. In the proposed review, we consider experimental approaches to 
the study of attitudes, analyze and briefly describe the existing tests, which should be disclosed and 
evaluated the attitude of the junior pupil to moral principles. The essay aims to integrate the 
achievements of various branches of psychological science, such as Social Psychology, Age and 
Pedagogical Psychology. The illustrations in the laboratory, natural and molding experiments 
illustrated in the example illustrate the suggested assumption that the attitude of the junior pupil to 
moral guidance can be studied by any type of experimental study. The article uses approaches of 
different psychological schools to state problems, in particular the psychoanalytic approach and 
positions of the school of social education. Also, the author considers, as in the past, the scientists used 
the method of observation to reveal the essence of the attitude of the junior schoolboy to moral 
guidance. The article is illustrated by an example of already existing test methods, which are well-



Psyhology                                                                                                                 j 

_____________________________________________________________
124            Humanitarium. 2018. Vol. 40, Iss. 1. ISSN 2308-5126 

proven with the study of this problem. At the end of the review, the author comes to the conclusion that 
the forming experiment is the best way to study the attitude of the junior pupil to moral guidance, since 
this method allows not only to formally describe the attitude of the junior pupil and to form them and, if 
necessary, adjust them.  

In the essay we decided to illustrate the laboratory and natural experiment in the studies that 
were carried out within the school of social learning, and to illustrate the molding experiment we chose 
the classic example of a domestic study. The sequence of presentation of the author’s opinion about the 
study of the phenomenon of the attitude of the junior student to moral guidance can be carried out not 
only within the framework of pedagogical and age psychology so we tried to provide a classification of 
all methods of research in psychology on the main and supplemental. Considering the basic methods of 
studying the attitude of the junior pupil to moral guidance, we included observation, which was divided 
into an exclusive and direct, according to the position of the researcher.  

Keywords: junior school age, attitude, laboratory experiment, natural experiment, forming 
experiment, scale of attitudes. 

 
 
Постановка проблеми. Усесторонній розгляд підходів до 

дослідження проблеми ставлення молодшого школяра до моральних 
настанов дозволить нам розглянути мораль як частину вимірюваної 
емпіричної реальності, надасть перспективу зблизити між собою такі галузі 
психологічного знання як вікову, педагогічну та соціальну психологію, 
виділити серед цих підходів до вивчення психіки спільне та встановити 
взаємодоповнюючі міжгалузеві зв’язки. Заявлена тема має ряд 
особливостей, які потенційно здатні внести уточнення до кожної з 
вищеокреслених галузей знань. Так, молодший шкільний вік має стосунок 
як до вікової та педагогічної психології, так і до соціальної психології, 
якщо його розглядати як соціальну групу. Проблема ставлення стосується 
як індивідуальної психіки, якщо її розглядати з боку особистісної 
структури (наприклад як Над-Я в психоаналізі, або як екзопсихіка у 
О. Лазурського), так і взаємодії між особистостями (ставлення при 
спілкуванні, ставлення при спільній діяльності). Категорія моралі дозволяє 
нам охопити всі сторони соціального функціонування індивіда в 
суспільстві. Отже, теоретично ми встановимо ряд міжгалузевих зв’язків 
між соціальною, віковою та педагогічною психологією. Практично ми 
подаємо огляд наявних методик вивчення ставлення молодшого школяра 
до моральних настанов, що можуть стати в нагоді практичному психологу 
школи для його прикладних досліджень.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. А. Анастазі та 
С. Урбіна дають огляд сучасних методів тестування в зарубіжній 
психології [Анастази, 2009]; А. Бандура, Ф. Раштон започаткували 
експериментальне вивчення механізмів наслідування дітьми поведінки 
дорослого [Бандура, 2000; Зимбардо, 2001]; Л. Бурлачук запропонував 
класифікацію тестових методів, де всі наявні методики розділив на 
суб’єктивні, проективні та об’єктивні [Бурлачук, 2006]; І. Беху належить 
багато праць з формування морально-духовної поведінки сучасного 
школяра, автор вводить поняття совість в емпіричну сферу, пропонує 
методику її виміру [Бех, 2012]; Р. Павелків, О. Цигипало класифікували та 
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описали історію становлення методів дитячої психодіагностики 
[Павелків, 2008]; Н. Гутман, Л. Терстоун, Р. Лайкер вивчали ставлення 
(атитюди) за допомогою шкал власної розробки [Анастази, 2009]; 
Ж. Піаже, Л. Кольберг одними з перших започаткували експериментальне 
дослідження моральних суджень та моралі взагалі, як вимірюваної 
психологічної якості дитини [Пиаже, 1969]; О. Лазурський, В. Мясищев 
плідно працювали над проблемою ставлень у вітчизняній науці, 
запропонували ряд методик для їхнього дослідження [Лазурский, 1921]; 
С. Максименко, Е. Носенко описали сучасні підходи до експерименту та 
досліджень в українській психологічній науці [Максименко, 2008]; 
В. Роменець пропонує застосувати до психології вчинкову парадигму, що 
фактично спрощує аналіз поведінки молодшого школяра 
[Основи психології, 2002]; Ю. Приходько, С. Мочанова, О. Гудима 
запропонували сучасне розуміння проблеми ставлення та моралі в 
психологічній науці [Гудима, 2007; Приходько, 1997]. До огляду можна 
додати трьохкомпонентну структуру атитюду М. Сміта [Андреева, 2008] та 
дослідження В. Заіки особливостей ставлення соматично хворих дітей і 
трансформації ставлень у дорослому віці [Заіка, 2007; Заіка, 2015].  

Кожен з вищезгаданих авторів описує ставлення до моральних 
настанов суворо в рамках своєї галузі та проблематики, користуються 
методами, що притаманні тій галузі, представниками якої вони є. Ми 
спробуємо об’єднати думки різних учених, описати методи, якими вони 
користувалися, виявити слабкі та сильні сторони їхніх підходів. 

Виходячи з поставленої проблеми, метою нашого дослідження є 
знаходження оптимального алгоритму дослідження ставлення молодшого 
школяра до моральних настанов, теоретичне обґрунтування вибору методів 
та методик дослідження цього феномену, спираючись на досягнення як 
зарубіжних, так і вітчизняних учених. Для послідовного розкриття теми 
необхідно виконати ряд завдань:  

1. Проаналізувати та порівняти сильні й слабкі сторони зарубіжних 
і вітчизняних експериментальних процедур вивчення вище окресленої 
проблематики;  

2. Класифікувати експериментальні процедури на основі вже 
наявних підходів;  

3. Описати найбільш вдалі тестові методики, які у той чи інший 
спосіб вимірюють ставлення молодшого школяра до моральних настанов;  

4. Узагальнити роботу, обравши оптимальні експериментальні 
стратегії дослідження ставлення молодшого школяра до моральних 
настанов, обґрунтувати та підсумувати вибір у висновках; 

5. Окреслити перспективи подальших теоретичних і практичних 
розробок.  

Виклад основного матеріалу. Р. Павелків і О. Цигипало 
розділяють усі методи дитячої психології на дві великі групи – основні 
(експеримент, спостереження) та допоміжні (тестування, бесіда, аналіз 
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продуктів діяльності, соціометричний метод) [Павелків, 2008]. Виходячи з 
цього, спробуємо розділити методики вивчення ставлень до моральних 
настанов за таким же принципом, узагальнимо вищеназвані методи у 
таблиці та доповнимо їх прикладом експериментальних досліджень 
(табл. 1). Серед допоміжних методів розглянемо тестування та 
соціометрію. 

Таблиця 1 
Застосування основних методів психології у дослідженні 

ставлення особистості 
Експеримент Спостереження 

Види 
експерименту  

Приклад 
експериментального 
дослідження 
ставлень до 
моральних настанов 
(до класифікації 
включені 
експерименти з 
соціальної 
настанови) 

Види 
спостереження 
(розподіл за 
позицією 
дослідника) 

Приклад  
вивчення 
ставлення до 
моральних 
настанов за 
допомогою 
спостереження 

Лабораторний М. Ліберт та 
Р.Бєрон (1972) 
(«вплив телебачення 
на рівень агресії 
молодшого 
школяра») 

Включене 
спостереження 

О. Лазурський 
(1905) (типи 
характеру)  

Природний 
експеримент 

Ф. Раштон (1975) 
(«вплив моделі для 
наслідування на 
прояви 
просоціальної 
поведінки 
молодшого 
школяра») 

Приховане 
спостереження 

Теорія 
прив’язаності 
Дж. Баоубі 
(1960)  
(«вплив ранніх 
взаємостосунків 
на подальше 
життя людини») 

Формувальний 
експеримент 

О. Гудима (2007) 
(«формування 
психолого-
педагогічних 
детермінант 
моральних 
вчинків») 
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Прикладом лабораторного експерименту з проблеми дослідження 
ставлень молодшого школяра є експеримент М. Ліберт та Р. Бєрон. 
Американські дослідники показували дітям молодшого шкільного віку    
(5-6; 8-9) один з двох коротких фрагментів реально існуючих телепередач. 
Діти з першої групи дивилися фрагменти з популярного в США 
детективного серіалу, який йшов по телебаченню в 1960-х роках. 
У фрагменті демонструвалася погоня, дві бійки, дві перестрілки та один 
епізод з використанням ножа. Друга група дітей дивилася спортивні 
змагання з бігу. Фрагменти були однаково цікаві та привертали до себе 
увагу дітей. Подивившись один з двох фрагментів, діти по одному 
проходили в спеціально обладнану кімнату та сідали за пульт з двома 
кнопками. Одна з них була зеленою, на ній був напис «допомога», друга – 
червоною з написом «заподіяння шкоди». Також там була біла лампочка, 
яка загоралася, коли досліджуваному необхідно було прийняти рішення. 
Досліджуваному говорили, що в сусідній кімнаті дитина грає на тренажері 
та намагається виграти приз. І коли загорається сигнал «готовність», 
дитині, яка грає на тренажері, можна або нашкодити, або допомогти. 
Молодшому школяреві, з яким проводили дослід, додатково пояснювали, 
що червона кнопка «заподіяння шкоди» нагріває рукоятку тренажера, за 
яку тримається інша дитина, нагрівання рукоятки може призвести до 
опіків. У спеціально обладнаній кімнаті досліджуваний залишався сам, 
білий сигнал «готовність» загорявся 20 разів. Як і очікували дослідники, 
діти, які перед цим дивилися фрагменти з демонстрацією агресії, значно 
частіше користувалися кнопкою «заподіяння шкоди» в порівнянні з тими 
дітьми, які дивилися спортивні змагання. Додатково було встановлено, що 
дівчата та хлопці з експериментальної групи діяли однаково, що вказує на 
нівелювання гендерних особливостей [Бэрон, 2001]. Висновок, який 
зробили дослідники, полягав у тому, що перегляд навіть коротких сцен 
агресії може викликати прояв агресивності в поведінці, навіть коли умови 
виникнення агресії на екрані не співпадають з умовами в 
експериментальній ситуації. До недоліків цього експерименту можна 
віднести штучність ситуації. 

Цей експеримент ми розглянемо в руслі теорії ставлення. Агресію 
діти проявляли один до одного, тобто в експериментальних умовах 
школяреві пропонувалося реалізувати своє ставлення до іншого. Сама 
організація дослідження давала дитині вибір, як вчинити стосовно іншої 
дитини, допомогти чи заподіяти шкоду, що створювало моральну дилему 
для молодшого школяра. Також експеримент ілюструє важливість моделі 
для наслідування моральної чи аморальної поведінки для школярів 
молодшого віку. Зокрема наголошується на тому, що такою моделлю може 
бути телебачення, звідки дитина і може взяти систему ставлень для 
побудови власної особистості. Взагалі цей дослід проведений в руслі теорії 
соціального научіння та логічно продовжує досліди канадського психолога 
з українським корінням А. Бандури, яки першим продемонстрував 
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феномен наслідування взірця в експерименті з лялькою «Бобо» 
[Бандура, 2000]. 

Для ілюстрації прикладу застосування природного експерименту у 
вивченні ставлень молодшого школяра до моральних настанов ми обрали 
експеримент Ф. Раштона (1975) «Вплив моделі для наслідування на прояви 
просоціальної поведінки молодшого школяра». Дітям молодшого 
шкільного віку (7-11) запропонували пограти в боулінг. Виграш 
отримували в якості жетонів, які можна було обміняти на цінні призи. 
У грі поряд з дітьми знаходився «підсадний» дорослий, який жертвував 
частину свого виграшу на користь «Фонду порятунку дітей». Дорослий 
робив це так, щоб діти мали змогу бачити його дії. У контрольній групі 
дорослий просто не робив ніяких внесків. Після проведення дослідження 
з’ясувалося, що діти з експериментальної групи набагато частіше (8 разів) 
ділилися своїм виграшем, аніж діти з контрольної групи. Дослідник дійшов 
висновку, що згідно з теорією соціального научіння діти, які спостерігали 
щедрого дорослого, жертвували набагато охочіше, ніж діти, які 
спостерігали звичайного гравця [Зимбардо, 2001]. Цей дослід доводить 
гіпотезу про можливість сформувати альтруїстичну поведінку за 
допомогою моделі для наслідування, при взаємодії з якою дитина має 
можливість сформувати своє ставлення до моральних настанов. 
До недоліків можна віднести велику кількість неконтрольованих змінних, 
які можуть викривити результати дослідження. Також виникає питання про 
стійкість щойно сформованої поведінки.  

О. Гудима (2007) на базі загальноосвітніх шкіл №12, №15, №16 
м. Кам’янця-Подільського провів формувальний експеримент. Перші та 
другі класи шкіл були поділені на дві групи: експериментальну та 
контрольну по 60 осіб у кожній. Вихідні дані в контрольній та 
експериментальній групі були зрівняні за результатом попереднього 
констатувального експерименту. Формувальний експеримент проходив у 
чотири етапи.  

На першому етапі ставилися такі завдання: зацікавити учнів 
певною моральною категорією, виробити позитивне ставлення до неї, 
розкрити її зміст згідно з основними складовими знань, що включає в себе 
відповідна моральна категорія. Основною метою цього етапу було 
засвоєння учнями основних характеристик норм моралі за показниками 
усвідомлення, розуміння; встановлення у молодших школярів адекватного 
оцінювання як оточуючих, так і власних дій і вчинків; розвиток 
позитивного ставлення до морального вчинку.  

На другому етапі відбувалося закріплення та вдосконалення знань 
дітей щодо змісту моральних норм; формування у них навичок та вмінь 
застосовувати отримані знання у власних вчинках; закріпити стійке 
позитивне ставлення до моральної діяльності.  

Третій етап було присвячено систематизуванню та закріпленню 
знань учнів початкових класів щодо змісту моральних норм; виробити у 
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них навички та вміння застосовувати знання у власних вчинках; 
сформувати стійке позитивне ставлення до моральної діяльності.  

На четвертому етапі розв’язувалися такі завдання: закріпити знання 
молодших школярів щодо змісту моральних норм; перевірити, скоригувати 
навички та вміння застосовувати отримані знання у власних вчинках; 
закріпити та удосконалити стійке позитивне ставлення до моральної 
діяльності.  

За результатами експерименту виявлено, що усвідомлення та 
розуміння моральних норм і цінностей в експериментальній групі зросло 
на 13,34 %, тоді як у контрольній – на 1,67%; адекватне оцінювання 
власних моральних дій та вчинків – на 20% в експериментальній, на 
противагу у контрольній групі – на 3,33%. Рівень адекватної оцінки дій і 
вчинків інших людей та літературних персонажів зріс на 35% в 
експериментальній та на 3,33% – у контрольній групі [Гудима, 2007].  

Отже, формувальний експеримент дозволяє в процесі навчання 
виробити або вдосконалити вже наявні моральні якості у дітей молодшого 
шкільного віку, контролювати впливи та відстежувати зміни в особистості 
молодшого школяра. Беззаперечними перевагами формувального 
експерименту є те, що він відбувається у звичних для школяра умовах та 
може вдало поєднуватися з навчанням у школі, що відповідає провідній 
діяльності дитини молодшого шкільного віку. Для нашого дослідження ми 
обрали саме таку форму експерименту оскільки:  

– формувальний експеримент здійснюється в природних для 
дитини умовах, що дає змогу уникнути штучності лабораторного 
експерименту;  

– цей вид дослідження дозволяє не тільки констатувати наявність 
впливу незалежної змінної на залежну, але й скоригувати його;  

– формувальний експеримент вдало поєднується з навчанням і 
вихованням, що відповідає провідним потребам особистості молодшого 
шкільного віку.  

Додатково до експериментального методу ми повинні залучити 
метод спостереження, огляд цього методу приводимо нижче. 

Теорія прив’язаності Дж. Боулбі (1960) була заснована на 
спостереженнях за дитячою поведінкою в період розлуки з матір’ю. 
Вченим було узагальнено спостереження за дітьми психологів К. Вольфа, 
І. Вестхаймера, Р. Шплица, Дж. Робенсона, К. Хайке, Дж. Обрі та інших, 
дані для аналізу надали також лікарі педаітри Тавістокскої клініки, де 
працював психолог та мав змогу спостерігати за дітьми сам [Боулби, 2003; 
Диксон, 2007]. Оскільки основний матеріал для аналізу, яким користувався 
Дж. Боулбі, був наданий Дж. Робенсоном у вигляді відеофіксації, ми 
класифікуємо це спостереження як приховане. 

Отже, викладемо основні положення теорії прив’язаності 
Дж. Боулбі з позиції теми нашої роботи. Так, прив’язаність розуміється як 
взаємообумовлений процес, що передбачає наявність взаємоставлень, які 
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характеризуються сильним емоційним наповненням та інтенсивними 
почуттями між матір’ю та дитиною з обох сторін [Боулби, 2003]. Важлива 
особливість цих взаємоставлень полягає в тому, що емоційний контакт між 
матір’ю та дитиною для останньої є життєво необхідним. У цій теорії і 
дитина, і мати займають активну позицію в формуванні прив’язаності. 
Роль матері не зводиться до ролі годівниці, як це у З. Фройда 
(інстинктивний потяг), М. Кляйн (ставлення дитини до грудей), А. Фройд 
(об’єкт лібідозної фіксації). Дитина використовує матір як «надійну базу» 
для пізнання навколишнього світу, їй важливо, щоб мати була поруч та 
емоційно приймала її. Так Дж. Боулбі (шляхом спостереження) та 
М. Єйнсворт (експеримент «Незнайома ситуація») розділили прив’язаність 
за типами: надійний, уникаючий, амбівалентний та дезорганізований. 
З теорії прив’язаності стає зрозуміло, як формується та розвивається перше 
в житті дитини ставлення – це ставлення до матері. Прив’язаність має 
динамічний характер, змінюється та розвивається протягом всього життя 
людини. Використовуючи емпіричні дані, вчений теоретично обґрунтував, 
як це перше ставлення впливає на всю систему ставлень особистості, як 
прив’язаність до матері, або особи, що її замінює, з часом розширюється та 
впливає на якість міжособистісних зв’язків вже в дорослому віці, та на 
пізнавальну активність в ранньому віці. Так, у ранньому віці та в 
дошкільному дитинстві для формування «базової довіри до світу» дитини є 
надзвичайно важливими взаємостосунки з батьками. Втрата цих стосунків 
призводить до втрати будь-якого інтересу до світу взагалі, і він не 
відновлюється, поки дитина не встановить прив’язаність з іншим 
дорослим, або поки не повернуться батьки. У молодшому шкільному віці 
діти, які мали надійний тип прив’язаності, більш наполегливі при навчанні 
в початковій школі, охочіше взаємодіють з однолітками та вчителями 
(Уінфілд Х., Строуф А., Огава Дж., Фоке Є., Єлеган В.) [Бокум, 2010]. 
На перший план для них виступають інші ставлення, хоча потреба в 
близькості батьків ще існує, вона потроху втрачає свою силу. Теорія 
прив’язаності мала широкий світовий резонанс, зробила значний внесок у 
методики надання педіатричної допомоги дітям раннього віку. 

Характерологія О. Лазурського була заснована на включеному 
спостереженні, що відбувалося на базі 2-го Кадетського корпусу за дітьми 
від 12 до 15 років у 1905 році. Спостереження тривало близько 2-х місяців. 
Загальна кількість досліджуваних становила 18 чоловік, характеристики 
отримали 11 чоловік. Перед спостерігачами було висунуто ряд вимог: 
дослідження особистості за заданою, по можливості найбільш детальною 
програмою; для кожного досліджуваного заводиться щоденник, в який 
кожен день фіксується спостереження та факти, що можуть мати стосунок 
до його особистості; спостереження повинна вести та людина, яка знає 
досліджуваного і має можливість спостерігати за ним не тільки в школі, а й 
за її межами. Про те, що за учнями спостерігають, діти не знали. Для більш 
повної характеристики вихованця інформацію про них надавали батьки 
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[Лазурский, 1921]. Звичайно, спостереження за дітьми проводилися і 
раніше (Ст. Прейт, Ст. Штерн, Ж. Піаже), але ми хочемо звернути вашу 
увагу на те. що під особистістю О. Лазурський розумів ендопсихіку, як 
сукупність внутрішніх психічних процесів, та екзопсихіку, як сукупність 
ставлень людини до оточуючого світу. Дослідженням ученого передувало 
написання двох програм: «Програма дослідження особистості» та 
«Програма дослідження особистості в її ставленнях до світу» 
[Лазурский, 1921]. Фактично, шляхом спостереження вибірковість 
психічної діяльності через ставлення була доведена емпірично. 
О. Леонтьев у своїй статті «Теорія особистості О.Ф. Лазурського від 
нахилів до ставлень» називає теорію особистості О. Лазурського другою в 
світі після теорії особистості Джеймса та наголошує на тому, що вчений 
здійснив еволюційний прорив та накреслив основний напрям дослідження 
особистості та її ставлення. Ставлення виступає в його характеристиках як 
принцип пояснення індивідуальної вибіркової психічної активності 
індивіда. У подальшому Д. Узнадзе буде намагатися таку вибірковість 
пояснити роботою установки. Цілий пласт вітчизняних теорій особистості 
органічно витікає зі шкільних характеристик А. Лазурського. Вивчаючи їх, 
стає зрозумілою ідея учня О. Лазурського В. Мясищева про вплив 
ставлення на всю організацію особистості та формування характеру. 
Оскільки вищезапропонований метод отримав широке використання в 
школі, ми вважаємо за доцільне скористатися ним. 

Розглянувши основні методи вивчення ставлення молодшого 
школяра до моральних настанов шляхом експерименту та методу 
спостереження, робимо висновок, що вищезапропоновані методи 
експериментального дослідження цілком підходять для вивчення цієї 
проблематики. Обґрунтовуємо таку тезу вищенаведеними прикладами. Вид 
експерименту доцільно обирати, відштовхуючись від завдання 
дослідження. Звичайно, при обранні виду експерименту слід враховувати 
артефакти та викривлення, вік дітей, можливість фіксації даних у штучних 
або природних для досліджуваного умовах. Так, лабораторний 
експеримент має високу контрольованість змінних, але й високу штучність 
ситуації. Щодо спостереження, то воно є одним із провідних методів у 
дитячій психології. Але при його організації необхідно зважати на ряд 
соціально-психологічних ефектів, таких, як ефект спостерігача при 
включеному спостереженні та етичну сторону питання при виключеному. 

Методики дослідження ставлень молодшого школяра до моральних 
настанов не вичерпуються експериментальним методом та 
спостереженням. Для цього існує ряд тестових завдань та соціометричний 
метод, деякі з них наведемо в табл. 2.  
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Таблиця 2  
Приклад класифікації методик дослідження ставлення особистості 

№ Назва 
методу 

Автор, адаптація, 
рік 

Тип методу Стислий опис 

1 Моральні 
дилеми 

Ж. Піаже, 
Л. Кольберг(1934) 
Адаптовані та 
модифіковані 
І. Звєрєвою, 
Л. Коваль та 
П. Фроловим 
[Практикум по 
возрастной…, 
2002] 

Суб’єктивний 
метод 

Моральні 
дилеми – це 
короткі 
оповідання не 
однозначного 
морального 
змісту. Після 
ознайомлення з 
ними дитину 
опитують за 
заздалегідь 
підготовленою 
бесідою. 

2 Малюнок 
родини 

В. Вульф (1946) 
[Практикум по 
возрастной…, 
2002] 

Проективний 
метод 

Дитині 
пропонується 
намалювати 
свою родину. 
Після закінчення 
роботи психолог 
уточнює, що 
вона намалювала 
за допомогою 
бесіди. 

3 Методика 
Рене Жиля 

Р. Жиль Поєднує між 
собою 
проективний та 
суб’єктивний 
метод 

Школяреві 
пропонується 
обрати місце для 
себе на 
заздалегідь 
запропонованих 
картках, метод 
включає 
опитування. 

4 Незакінче
ні речення  

М. Сакс та С. Леві 
(1950), адаптовано 
до школи (1988) 
В. Петренко 
[Практикум по 
возрастной…, 
2002] 

Проективний 
метод 

Школяру 
пропонується 
закінчити ряд 
речень, відповіді 
аналізуються. 
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Приклад класифікації методик дослідження ставлення 

особистості. На жаль, формат огляду не дозволяє нам включити всі наявні 
тестові методики, але навіть з поверхневого огляду стає зрозуміло, що 
більшість методик носить або суб’єктивний, або проективний характер. 
Для свого дослідження ми обираємо дилеми Л. Кольберга, Ж. Піаже для 
дослідження моральних суджень дитини, методику Р. Жиля та незакінчені 
речення для вивчення моральних почуттів і моральної мотивації та метод 
експертних оцінок для вивчення моральної поведінки. Ставлення ми 
вирішили розглядати за трьохкомпонентною структурою, запропонованою 
М. Смітом [Чернов, 2017]. Також ми вирішили розглядати ставлення 
молодшого школяра до моральних настанов через призму вчинкового 
підходу [Чернов, 2013]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Ставлення 
молодшого школяра до моральних настанов можуть бути вивчені всіма 
запропонованими вище методами. Стратегія вивчення ставлень молодшого 
школяра до моральних настанов залежить від теоретичної орієнтації 
дослідника, наявності в нього ресурсів (для лабораторного експерименту 
потрібна лабораторія), від попередньо встановлених задач та гіпотези. На 
сьогоднішній день у педагогічній та віковій психології домінує 
формувальний експеримент. Переважна більшість робіт учених виконана із 
застосуванням цього наукового методу. Така позиція є обґрунтованою, 

5 «Секрет» 
або 
«Сюрприз
» 

Я.Л. Морено 
(1934) адаптував 
Я. Коломинський 
[Практикум по 
возрастной…, 
2002]  

Соціометричний 
метод 

Процедура 
проведення: 
дітей по одному 
запрошують до 
кімнати, де 
кожному дають 
по три речі 
(іграшки або 
картинки); 
досліджуваного 
просять сказати, 
яка річ йому 
подобається 
найбільше, яка 
менше, яка не 
подобається 
зовсім; потім 
пропонують по-
секрету 
подарувати ці 
речі.  
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оскільки формувальний експеримент у молодшому шкільному віці 
дозволяє не тільки формально описати рису або психологічне явище, а й 
сформувати або за необхідності скоригувати його. Ми вбачаємо за 
необхідне доповнювати дані за формувальним експериментом, даними з 
проблем формування соціальної настанови, яка належить до царини 
соціальної психології.  

Наступним етапом нашого дослідження є перевірка теоретичних 
постулатів, висунутих у нарисі в емпіричному руслі. Маємо впевненість, 
що практична організація дослідження дозволить висунути нові гіпотези і 
вдосконалити попередні.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНИХ УЯВЛЕНЬ СТАРШИХ 

ПІДЛІТКІВ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 
 

У статті здійснено психологічний аналіз феномену гендерної ідентичності як 
інтегрального особистісного утворення, представленого фемінно-маскулінно-андрогінним 
конструктом, вибір якого зумовлений традиційними або егалітарними гендерними орієнтаціями. 
Визначено роль гендерних уявлень у становленні гендерної ідентичності старших підлітків. 
Розкрито психологічні характеристики особистісного розвитку підлітка, що детермінують 
самовизначення у просторі традиційно-егалітарних цінностей і визначають специфіку статево-
рольової поведінки зростаючої особистості. Висвітлено результати емпіричного дослідження 
гендерних уявлень старших підлітків про образ ідеальної дівчини/ідеального хлопця, що 
визначаються індивідуальним досвідом, суспільними стереотипами, статево-рольовими 
установками, очікуваннями найближчого соціального оточення (батьків, однолітків, учителів), 
впливом інформаційного простору. Досліджено вікові тенденції, динаміку розвитку та гендерні 
відмінності в уявленнях дівчат і хлопців старшого підліткового віку. Доведено, що гендерні 
уявлення виступають мотиваційною основою становлення гендерної ідентичності зростаючої 
особистості. 

Ключові слова: особистість, самосвідомість, гендерна ідентичність, гендерні 
уявлення, підлітковий вік, старший підліток.  

 
В статье осуществлен психологический анализ феномена гендерной идентичности как 

личностного образования, представленного феминно-маскулинно-андрогинным конструктом, 
выбор которого определяется традиционными или эгалитарными гендерными ориентациями. 
Определена роль гендерных представлений в становлении гендерной идентичности старших 
подростков. Проанализированы психологические характеристики личностного развития 
подростков, которые детерминируют самоопределение личности в системе традиционно-
эгалитарных ценностей и определяют специфику поло-ролевого поведения. Представлен анализ 
результатов эмпирического исследования гендерных представлений старших подростков образа 
идеальной девочки/идеального мальчика, которые определяются личностным опытом, 
общественными стереотипами, поло-ролевыми установками, ожиданиями ближайшего 
окружения (родителей, сверстников, учителей), влиянием информационного пространства. 
Доказано, что гендерные представления выступают мотивационной основой становления 
гендерной идентичности личности. 

Ключевые слова: личность, самосознание, гендерная идентичность, гендерные 
представления, подростковый возраст, старший подросток 

 
We actualized the problem of becoming a gender identity in older adolescents. In the article, 

we analyzed the scientific positions of the modern scientists, which expose different psychological 
aspects of the problem of the formation of the gender identity of older teenagers. We considered the 
phenomenon of gender identity as an integral personality entity, represented by a feminine masculine-
androgenic construct, whose choice is due to traditional or egalitarian gender orientations. The results 
of the empirical study of the cognitive component of gender identity are highlighted. In this article, we 
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determined the gender impressions that structuring the image of self of the senior teenager. We 
investigated, the dynamics of the age development and gender differences in the development of this 
phenomenon. We analyzed the psychological characteristics of the teenager’s personal development that 
is the social situation of development, the sense of adolescence, the development of self-consciousness, 
subjectivity, the peculiarities of communication, which determine the specificity of the formation of the 
gender identity. It is revealed that gender representations are the motivational basis for the formation of 
a gender identity of a growing person. We discovered the psychological factors determining the gender 
representations of older adolescents in structuring the image of self. It is confirmed, that gender 
representations are caused by the cognitive complexity of the development of self-consciousness in the 
period of maturation. We found out, that gender representations of older teens about ideal girl/ideal boy 
are determined by the individual experience, social stereotypes, gender-role settings, expectations of the 
nearest social environment (parents, peers, teachers), influence of the information space. In the article, 
we defined the perspectives of further scientific research. We can see the further resolution of this define 
problem of emotional and behavioral components of the gender identity of older adolescents. 

Keywords: personality, self-consciousness, gender identity, gender representation, adolescent 
age, senior teenager. 
 
 

Постановка проблеми. Актуальність проблеми становлення 
гендерної ідентичності у педагогічній і віковій психології визначається 
потребою в дослідженні проблеми гендерної ідентифікації як механізму 
диференціації статевої свідомості та самосвідомості зростаючої 
особистості і представляє значний інтерес для сучасних науковців. 
Особливої значущості означена проблема набуває у старшому 
підлітковому віці, оскільки в період дорослішання відбуваються суттєві 
зміни в особистісному розвиткові та ціннісному самовизначенні 
зростаючої особистості у просторі традиційної або егалітарної культури. 
Відтак проблема гендерного становлення зростаючої особистості, 
зумовлена віковими закономірностями, індивідуально-психологічними 
особливостями і соціокультурними чинниками, потребує ґрунтовного 
теоретичного аналізу та емпіричного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблеми. 
Проблема дослідження гендерної ідентичності як складного особистісного 
утворення відображена в наукових доробках учених і розглядається як 
суб’єктна та соціально-психологічна реальність у контексті цілісного 
процесу свідомості й самосвідомості (М.  Боришевський, Т. Говорун, 
В. Васютинський, О.  Кікінежді, В. Столін, Т. Титаренко), формування его-
структур у процесі індивідуального розвитку (Е. Берн, І. Булах, Е. Еріксон, 
Дж. Марсіа), когнітивного розвитку (Ж. Піаже, Л. Колберг), засвоєння  
гендерних схем (С. Бем, Ш. Берн). Дослідження гендерної ідентичності 
особистості стало результатом складного процесу інтерналізації нормативів 
поведінки, прийнятих у даній культурі (Л. Виготський, М. Кіммель, 
Г. Костюк, С.  Максименко, А. Менегетті, С. Рубінштейн та ін.). Проте 
проблема становлення гендерної ідентичності зростаючої особистості 
представлена лише незначною кількістю психологічних досліджень 
сучасних науковців, що і спонукає нас до подальших наукових розвідок, 



Psyhology                                                                                                                 j 

_____________________________________________________________
138            Humanitarium. 2018. Vol. 40, Iss. 1. ISSN 2308-5126 

спрямованих на емпіричне дослідження гендерних уявлень хлопців і дівчат 
старшого підліткового віку.  

Формулювання цілей статті. Оскільки гендерні уявлення 
виступають мотиваційною основою гендерної ідентичності як 
інтегрального особистісного утворення, метою статті є емпіричне 
дослідження гендерних уявлень образу ідеальної дівчини/ідеального 
хлопця старших підлітків та здійснення порівняльного аналізу отриманих 
даних за віковими особливостями і гендерними ознаками. 

Виклад основного матеріалу. З метою дослідження змістового 
наповнення уявлень дівчат і хлопців старшого підліткового віку про 
фемінні та маскулінні якості в структуруванні образу ідеальної 
дівчини/ідеального хлопця, спрямованості на ідеали жіночості і мужності в 
побудові власного образу Я, ми використали методику незавершених 
речень «Ідеальна дівчина/ідеальний хлопець…» (І. Кльоцина, адаптована 
Т. Говорун, О.  Кікінежді).  

У дослідженні О. Кікінежді ґендерна ідентичність представлена 
узагальненим образом Я як особистісне утворення, яке характеризує 
усвідомлене самовизначення дівчат і хлопців у системі гендерних 
цінностей, спрямування на андрогінні моделі поведінки, підпорядкованість 
статево-рольового самоототожнення ширшому соціально-рольовому 
самовизначенню [Кікінежді, 2011: с. 39]. 

Оскільки для підлітків характерними є психологічні особливості, 
пов’язані із полярними змінами психіки, то саме вони значною мірою 
зумовлюють процес породження наративних текстів. У підлітковому віці, –  
зазначає Н. Чепелєва, – наратив варто розглядати як засіб самопрезентації і 
створення тих образів, які приймаються референтною групою або 
дозволяють підвищити свій соціальний статус [Розуміння та 
інтерпретація…, 2013: с. 107]. 

Аналіз результатів описових наративів дівчат і хлопців дозволив 
сконструювати образ ідеального старшого підлітка та об`єднати визначені 
якості у шість груп. Першу групу склали гендерно-нейтральні особистісні 
позитивні якості, які підкреслюють неповторність та індивідуальність 
особистості (своєрідність, оригінальність, креативність). Серед 
особистісних якостей ми умовно виокремили моральні якості (доброта, 
чуйність, чесність, справедливість, відповідальність), які склали другу 
групу, та інтелектуальні якості (розум, освіченість, винахідливість, 
кмітливість), що утворили третю групу. У четверту групу ввійшли якості, 
які традиційно пов’язані з уявленнями про фемінність (ніжність, лагідність, 
покірність, терплячість), відповідно у п`яту – якості, які традиційно 
відображають уявлення про маскулінність (сила, сміливість, відважність, 
мужність). Якості, за допомогою яких описують особливості зовнішнього 
вигляду (краса, врода, статура, стиль), посіли шосте місце.  

Отримані результати порівняльного аналізу відображають гендерні 
уявлення образу ідеальної дівчини/ідеального хлопця старших підлітків, 
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засвідчують певні вікові тенденції та відмінності за гендерною ознакою у 
статевовіковій вибірці. Проаналізуємо змістове наповнення гендерних 
уявлень старших підлітків, що структурують образ «ідеальної дівчини». 

За рівнем значущості означені якості розподілились таким чином: у 
вибірці дівчат – моральні якості, особистісні позитивні якості, особливості 
зовнішнього вигляду, інтелектуальні та фемінні якості, маскулінні якості; у 
вибірці хлопців – особливості зовнішнього вигляду, моральні якості, 
інтелектуальні якості, особистісні позитивні якості, фемінні якості, 
маскулінні якості.  

Проаналізуємо послідовно кожну з груп якостей у структуруванні 
образу «ідеальної дівчини» досліджуваними старшого підліткового віку. 
Згідно отриманих результатів дослідження, наявність особистісних 
позитивних якостей у гендерних уявленнях дівчат (37,50%) та хлопців 
(20,0%) свідчить про їхню значущість у конструюванні образу ідеальної 
дівчини. «Самостійна», «впевнена», «інтелігентна», «незалежна», 
«самодостатня», «енергійна», «цілеспрямована», «індивідуальна», 
«талановита», «життєрадісна», «активна» – це ті якості, які найчастіше 
зустрічаються в гендерних уявленнях дівчат та меншою мірою – у хлопців. 
В обох вікових вибірках виявлено відмінності між показниками означених 
якостей за гендерною ознакою, однак лише між уявленнями дівчат 
(43,33%) та хлопців (16,67%) 13-14 років зафіксовано статистично значущі 
відмінності на рівні t=4,26 при p≤0,001. Окрім цього, спостерігаємо вікову 
динаміку зниження показника особистісних позитивних якостей у вибірці 
дівчат – від 43,33% до 31,67% та зростання у хлопців – від 16,67% до 
23,33%.  

Найбільш значущими в гендерних уявленнях образу ідеальної 
дівчини опитаних дівчат (38,33 %) є моральні якості «щирість», «доброта», 
«чуйність», «доброзичливість», «чесність, «справедливість», «ввічливість», 
«вірність», «порядність», однак у вибірці хлопців (28,33%) вони є менш 
важливими і поступаються якостям, які відображають особливості 
зовнішнього вигляду. Виявлена нами вікова динаміка зростання моральних 
якостей в уявленнях дівчат – від 28,33% до 48,33% (статистична 
значущість зафіксованих змін підтверджена критичним значенням 
критерію Стьюдента (t=2,45 при p≤0,05) та у хлопців – від 21,67% до 35,0% 
(t=2,11 при p≤0,05), свідчить про формування «морального ідеалу» у 
старшому підлітковому віці. 

Інтелектуальні якості («розумна», «освічена», «кмітлива», 
«розсудлива», «ерудована») у гендерних уявленнях дівчат (17,50%) і 
хлопців (23,33%) образу «ідеальної дівчини» свідчать про їхню дещо 
більшу значущість для хлопців і показують позитивну вікову динаміку у 
вибірці дівчат (від 16,67% до 18,33%) та хлопців (від 20,0% до 26,67%). Як 
бачимо, хлопці є більш вимогливими до інтелектуального розвитку 
ідеальної дівчини як важливого показника особистісного розвитку та 
досягнення «інтелектуальної дорослості».  
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Проаналізуємо наявність статевотипових маскулінних і фемінних 
якостей у гендерних уявленнях образу «ідеальної дівчини». Маскулінні 
якості «сміливі», «відважні», «сильні», «мужні», представлені у відповідях 
усієї вибірки дівчат (4,17%) і хлопців (3,33 %), є значущими для 6,67% 
хлопців 13-14 років та відсутні в уявленнях хлопців 14-15 років (t=2,05 при 
p≤0,05). Натомість у вибірці дівчат спостерігаємо незначне зростання 
показника маскулінних якостей – від 1,67% до 6,67%. Вочевидь наявність 
маскулінних якостей у гендерних уявленнях образу «ідеальної дівчини» 
свідчить про їхню спрямованість на андрогінні орієнтири статево-рольової 
поведінки та розширення гендерних стереотипів, обмежених традиційними 
уявленнями про фемінність і маскулінність як статево закріплені маркери 
гендерної ідентичності. 

У гендерних уявленнях 17,0% дівчат та 7,5% хлопців образ 
«ідеальної дівчини» характеризується якостями, які традиційно 
вважаються фемінними: «ніжна», «лагідна», «мила», «турботлива», 
«дбайлива», «м`яка», «сором`язлива», «терпелива», «покірна». Отримані 
дані за показниками означених якостей у дівчачій вибірці свідчать про те, 
що в процесі дорослішання фемінні якості стають більш значущими для 
дівчат – від 10,0% до 25,0% (t=2,14 при p≤0,05), що можна пояснити 
намаганням відповідати певним гендерним стереотипам та очікуванням 
найближчого соціального оточення. Окрім цього, виявлено статистично 
значущі гендерні відмінності у віці 14-15 років між уявленнями дівчат – 
25,0% та хлопців – 5,0% (t=2,65 при p≤0,01). Водночас у вибірці хлопців 
цей показник фемінних якостей зазнає змін у напрямку спадання від 10,0% 
до 5,0% і показує, що з віком хлопці не зосереджуються та традиційних 
статевотипових якостях у структурі образу «ідеальної дівчини» та 
акцентують на гендерно-нейтральних позитивних, моральних, 
інтелектуальних якостях та зовнішніх даних.   

Особливості зовнішнього вигляду, виявлені у гендерних уявленнях 
третини дівчат (34,17%) і хлопців (35,0%), свідчать про їхню значущість у 
конструюванні образу «ідеальної дівчини» і підтверджують важливість 
фізичного образу Я для  старших підлітків у процесі становлення гендерної 
ідентичності. Окрім цього, спостерігаємо вікову динаміку зростання 
показника означених якостей у вибірці хлопців від 30,0% до 40,0%, які є 
найбільш значущими для них серед усіх інших. Натомість у вибірці дівчат 
показник означених якостей, навпаки, втрачає свою значущість і 
знижується з віком від 40,0% до 28,33%, що свідчить про їхній вибір на 
користь моральних і позитивних особистісних якостей, які підкреслюють 
індивідуальність, своєрідність, неповторність особистості, її самоцінність. 

За аналогією до аналізу гендерних уявлень образу «ідеальної 
дівчини» старшими підлітками, нами проаналізовано особливості 
гендерних уявлень дівчат і хлопців образу «ідеального хлопця». 

Отримані результати дослідження показали, що в гендерних 
уявленнях образу ідеального хлопця найбільш значущою для опитаних 
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обох статей є група моральних якостей. Друге місце в рейтингу значущості 
поділили між собою дві групи якостей – особистісні позитивні якості, 
виявлені у вибірці дівчат, та особливості зовнішнього вигляду – у 
хлопчачій вибірці. Третю позицію за значущістю серед дівчат посідають 
якості, що традиційно характеризуються як маскулінні, натомість для 
хлопців більш значущими є особистісні позитивні якості. Усі інші групи 
якостей розмістились таким чином: у дівчат – особливості зовнішнього 
вигляду, інтелектуальні якості, фемінні якості; у хлопців – інтелектуальні 
якості, маскулінні якості. Проаналізуємо послідовно кожну із зазначених 
груп якостей, що наповнюють гендерні уявлення дівчат і хлопців у 
конструюванні образу «ідеального хлопця». 

Особистісні позитивні якості («індивідуальні», «унікальні», 
«товариські», «самостійні», «дружелюбні», «веселі», «наполегливі», 
«винахідливі», «благородні», «амбіційні», «романтичні», «дотепні», 
«талановиті», «з почуттям гумору», «самокритичні», «креативні», 
«харизматичні») виявлено у 38,33% опитаних дівчат і 21,67% хлопців, що 
свідчить про те, що дівчата частіше звертаються до цієї категорії, ніж їхні 
ровесники-хлопці, характеризуючи образ ідеального хлопця. 
Спостерігається незначна позитивна вікова тенденція у дівчат від 36,67% 
до 40,0% та зниження цього показника у вибірці хлопців від 23,33% до 
20,0%. При цьому, в обох вікових вибірках зафіксовано значущі 
відмінності за гендерною ознакою. Зокрема у дівчат (36,67%) і хлопців 
(23,33%) 13-14 років ці відмінності мають статистичну значущість на рівні 
t=2,10 при p≤0,05. Статистична значущість відмінностей між показниками 
дівчат (40,0%) і хлопців (20,0%) 14-15 років теж підтверджена емпіричним 
значенням критерію Стьюдента (t=2,57 % при p≤0,05). 

Моральні якості, умовно виокремлені нами в групі особистісних 
позитивних якостей, виявлено в наративних описах 42,50% дівчат і 29,17% 
хлопців. Показник моральних якостей є найбільш значущим серед усіх 
інших категорій у міжстатевій вибірці та свідчить про початок формування 
«морального ідеалу», характерного саме для підліткового віку; прагнення 
дівчат і хлопців до внутрішнього переосмислення і переживання взаємин із 
друзями та особливо із представниками іншої статі; співставлення вчинків 
однолітків із моральними нормами. Однак, незважаючи на сензитивність 
підліткового віку для розвитку моральної свідомості і самосвідомості, цей 
період характеризується нерівномірністю когнітивного та емоційного 
розвитку, що негативно позначається на саморегуляційних процесах 
старших підлітків, тому реальна поведінка не завжди відповідає 
визначеним моральним цінностям. 

Дівчата більшою мірою, ніж самі хлопці, «моралізують» образ 
ідеального хлопця і сподіваються на те, що в майбутньому хлопці-старші 
підлітки наслідуватимуть не лише зовнішні прояви дорослості, а й 
намагатимуться засвоїти моральні норми, цінності, моделі поведінки, які 
сприятимуть їхньому самовизначенню в системі традиційних або 
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егалітарних координат. У конструюванні образу ідеального хлопця опитані 
використовують такі моральні якості: «ввічливий», «добрий», «вірний», 
«чуйний», «люблячий», «чесний», «вихований», «тактовний», 
«толерантний», «турботливий», «поважає інших», «порядний», 
«справедливий», «відповідальний», «надійний», «щирий», «з доброю 
душею», «сердечний», «сумлінний», «готовий першим проявити почуття» 
тощо. Результати аналізу підтверджують позитивну вікову динаміку у 
вибірці дівчат від 38,33% до 46,67% та хлопців – від 21,67% до 36,67%. 
Окрім цього, спостерігаємо відмінності за гендерною ознакою в уявленнях 
респондентів обох вікових вибірок. Зокрема зафіксовано статистично 
значущі відмінності між гендерними уявленнями дівчат (38,33%) і хлопців 
(21,67%) 13-14 років (t=3,20 при p≤0,01) та між уявленнями дівчат (46,67%) 
і хлопців (36,67%) 14-15 років (t=2,87 при p≤0,01). 

Показники інтелектуальних якостей, виявлені у вибірці дівчат 
(18,33%) і хлопців (20,83%), показують незначні переваги останніх в 
інтелектуальному проектуванні ідеального Я. При цьому спостерігається 
вікова динаміка зниження значущості інтелектуальних якостей в гендерних 
уявленнях опитаних обох статей – від 20,0% до 16,67% у дівчат та від 
23,33% до 18,33% у хлопців (відмінності статистично незначущі). 
Зниження значущості інтелектуальних якостей та інтересу до реалізації 
інтелектуального потенціалу можна пояснити нерівномірністю процесів, 
які відбуваються у всіх сферах життєдіяльності підлітка (фізичній, 
фізіологічній, психічній, особистісній, соціальній) та індивідуально-
психологічними особливостями розвитку. Характерним для підлітків є те, 
що вони можуть знаходитись як на стадії конкретних, так і формальних 
операцій; не всі з них здатні до рефлексії у сфері мислення. Відтак у 
гендерних уявленнях хлопців і дівчат образ ідеального хлопця 
характеризується суперечливістю, оскільки поєднує в собі як прагнення до 
розвитку інтелектуальних якостей, активізації рефлексії, так і пасивну 
позицію до прояву розумової активності.  

Наявність маскулінних якостей у гендерних уявленнях дівчат 
(30,83%) і хлопців (19,17%) засвідчує вищий рівень значущості 
статевотипових чоловічих якостей в образі ідеального хлопця саме для 
дівчачої вибірки, які характеризують його як «сильного», «мужнього», 
«відважного», «сміливого», «вольового», що обумовлено стереотипними 
орієнтаціями, спрямованістю поглядів на традиційні цінності, впливом 
соціокультурних чинників і є визначальним імперативом у становленні 
гендерної ідентичності. У проектуванні власного ідеального образу хлопці 
орієнтуються на фізичні, вольові і моральні якості, які в сукупності 
утворюють ідеал «справжнього чоловіка», додають їм впевненості та 
допомагають визначитись у власній гендерній ідентичності. Однак, з віком 
показник маскулінних якостей у гендерних уявленнях образу «ідеального 
хлопця» спадає у вибірці хлопців від 25,0% до 13,33% та зростає у дівчат 
від 26,67% до 35,0%, що свідчать про підвищений інтерес дівчат до образу 



                                                                                                              Психологія 

_______________________________________________________________________ 
Humanitarium. 2018. Том 40, Вип. 1. ISSN 2308-5126 143 

ідеального хлопця, наділеного маскулінними якостями, який в їхніх 
уявленнях дуже часто постає як «крутий», «шикарний», «джентельмен», 
«принц на білому коні», «мачо на білому Ferrari». Водночас зафіксовано 
гендерні відмінності між уявленнями дівчат (35,0%) і хлопців (13,33%) 14-
15 років, що мають статистичну значущість на рівні t=2,30 при p≤0,05. 

Відсутність фемінних якостей у гендерних уявленнях дівчат і 
хлопців 13-14 років підтверджує наявність статевої інтенсифікації, 
характерної для підліткового віку. Незважаючи на значущість для дівчат 
маскулінних якостей, що зростають з віком, одночасно із дорослішанням в 
їхніх гендерних уявленнях образу ідеального хлопця з`являються і фемінні 
якості. Виявлення означених якостей у відповідях незначної кількості 
опитаних дівчат (3,33%) 14-15 років свідчить про незначне порушення 
статево-рольових настанов і розширення гендерних стереотипів щодо 
образу ідеального хлопця в напрямку орієнтації на андрогінні цінності та 
початок виникнення егалітарних поглядів на рівні тенденції. 

Незважаючи на те, що рейтинг значущості особливостей 
зовнішнього вигляду вищий у вибірці хлопців, аніж у вибірці дівчат, 
спільним у їхніх гендерних уявленнях є відсотковий розподіл 
респондентів, які обрали ці якості (26,67% дівчат і 25,83% хлопців), що 
певною мірою співпадає з гендерними уявленнями образу «сучасного 
хлопця». Також нами виявлено вікову динаміку зниження показника 
особливостей зовнішнього вигляду у дівчат від 31,67% до 21,67% та 
зростання у хлопців від 23,33% до 28,33%, що пояснюється значущістю 
фізичних даних, зовнішнього вигляду, манер поведінки, стилю, які 
слугують хлопцям-старшим підліткам взірцем для наслідування, створення 
ідеального образу і свідчать про зовнішні прояви дорослості та 
формування фізичного образу Я. 

Здійснений аналіз результатів проведеного дослідження свідчить 
про ієрархічну цінність груп якостей у структурі гендерного образу 
«ідеального хлопця», що склалася на основі когнітивних уявлень опитаних. 
Відтак, групи якостей, що акумулюються в образі «ідеального хлопця» 
розмістились у напрямку спадання їхньої значущості в такій послідовності 
у дівчат: моральні, особистісні позитивні, маскулінні, особливості 
зовнішнього вигляду, інтелектуальні, фемінні; у хлопців: моральні якості, 
особливості зовнішнього вигляду, особистісні позитивні якості, 
інтелектуальні, маскулінні якості. 

Висновки. Підсумовуючи отримані результати, зазначимо, що 
образ ідеальної дівчини/ідеального хлопця в гендерних уявленнях старших 
підлітків більшою мірою структурований гендерно-нейтральними 
позитивними особистісними якостями, що підкреслюють значущість 
морального розвитку, індивідуальність, своєрідність і неповторність 
особистості, її інтелектуальну активність та особливості зовнішнього 
вигляду. У гендерних уявленнях дівчат про образ «ідеальної дівчини/ 
ідеального хлопця» вибір фемінно-маскулінного конструкту спрямований 
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у бік статевотипових маскулінних якостей із незначною тенденцією до 
андрогінності. Натомість у вибірці хлопців цей образ характеризується 
меншими проявами маскулінних і повною відсутністю фемінних якостей, 
що пояснюється статевою інтенсифікацією. 

Таким чином, можемо констатувати, що гендерні уявлення дівчат і 
хлопців старшого підліткового віку в конструюванні образу ідеальної 
дівчини/ідеального хлопця, спрямовані на вибір гендерно-нейтральних та 
статево типових фемінних і маскулінних якостей, обумовлені певними 
віковими закономірностями, індивідуальним досвідом, індивідуально-
психологічними особливостями, суспільними стереотипами, статево-
рольовими установками, очікуваннями найближчого соціального оточення 
(батьків, однолітків, учителів), впливом інформаційного простору. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів проблеми 
гендерної ідентичності старших підлітків. Подальшого теоретичного 
обґрунтування та емпіричного дослідження потребують психологічні 
чинники, що визначають процес становлення гендерної ідентичності у 
старшому підлітковому віці.  
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Редакція приймає до публікації статті українською та англійською мовами. 
Вимоги до оформлення статті. Поля: нижнє, верхнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см. 

Редактор: МS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14. Обсяг статей 12 сторінок. 
У верхньому лівому куті вказується шифр УДК, у правому куті нижче (через 1 рядок) – 

ім’я, прізвище (а) автора (ів). Через один рядок подається назва статті друкованими (великими) 
літерами по центру. Через 1 рядок після назви статті курсивом подається анотація українською 
мовою (не менше 900-1000 знаків) та ключові слова (8-10), через 1 рядок – анотація російською 
мовою (не менше 900-1000 знаків) та ключові слова (8-10), через 1 рядок – анотація англійською 
мовою (не менше 2 тис. знаків) та ключові слова (8-10).  

До друку приймається статті, які раніше ніде не публікувалися, відповідають вимогам 
МОНУ, стандартам науково-метричних баз даних і обов’язково містять наступні елементи:  

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями;  

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які посилається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, 
якій присвячується дана стаття (1/3 сторінки); 

- формулювання цілей статті - постановка завдання (5-10 рядків); 
- виклад основного матеріалу – дослідження з повним обґрунтування отриманих 

наукових результатів;  
- висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.  
Рисунки, таблиці та формули необхідно вставляти в текст за допомогою відповідних 

інструментів редактору МS Word. 
Вимоги до оформлення літератури:  
Посилання в тексті наводяться у прямих квадратних дужках курсивом і включають:  
- прізвище автора з відповідною позицією в списку літератури;  
- після коми – рік видання;  
- після двокрапки –пробіл, номер сторінки.  
Приклад: [Жижек, 2002: с. 54], [Dawkins, 1989: p. 123]. 
У посиланнях на видання, наведені у списку літератури без вказівки автора, наводяться 

перші слова заголовку або його абревіатура (яку потрібно вказати в списку літератури). 
Приклад: [Філософський енциклопедичний..., 1983: с. 220] або [ФЕС, 1983: с. 220].  
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