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ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПСИХОДИНАМІЧНОГО ПІЗНАННЯ 

Стаття в. п. андрущенка і т. с. яценко презентує 
філософсько-психологічний погляд на проблему пізнання психіки в її 
цілісності і єдності сфер свідомого й несвідомого. основний 
акцент зроблено на інтеграційно-дезінтеграційних ефектах, що є 
наслідком суб’єктивних процесів інтегрування психіки на хибних 
засадах, детермінованих системою психологічних захистів. 
автори вводять нову класифікацію психологічних захистів в їх 
ситуативних та базальних виявах. розкрито категорію 
«метадосвідного», «позадосвідного» як передумови базальних 
захистів, пов’язаних з передсвідомим (онтологічним несвідомим) 
та ін. порушено проблему адекватності методів пізнання психіки в 
її цілісності та здійснено порівняльний аналіз методології 
традиційного і психодинамічного підходів.  

Ключові слова: цілісність психічного, єдність свідомого і 
несвідомого, свідоме, несвідоме, архетип, психологічні захисти, 
«позадосвідне», «метадосвідне», онтологічне несвідоме.  
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 Статья В. П. Андрущенко и Т. С. Яценко презентует 
философско-психологический взгляд на проблему познания 
психики в ее целостности и единстве сфер сознания и 
бессознательного. Основной акцент сделан на интеграционно-
дезинтеграционных процессах, являющихся следствием 
субъективной интегрированности психики на ложных основаниях, 
детерминированных системой психологических защит. Авторы 
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вводят новую классификацию психологических защит в их 
ситуативных и базальных проявлениях. Раскрыта категория 
«метаопытного», «внеопытного» как предпосылки базальных 
защит, связанных с предсознательным (онтологическим 
бессознательным) и др. Поставлена проблема адекватности 
методов познания психики в ее целостности и проведен 
сравнительный анализ методологии традиционного и 
психодинамического подходов.       

Ключевые слова: целостность психического, единство 
сознательного и бессознательного, сознательное, 
бессознательное, архетип, психологическая защита, 
«внеопытное», «метаопытное», онтологическое 
ессознательное. 
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- PhD  of Philosophy sciences, Associated professor, Member of NAPS                                           

Ukraine,  Rector   of  National Pedagogical University after 
M.P.Dragomanov 
YACENKO T.S. 
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PHILOSOPHY AND PSYCHOLOGY  PSYCHODYNAMIC       OF                               
COGNITION 

The article by V. P. Andrushchenko and T. S. Yatsenko presents 
the phlosophical and psychological view on the problem of knowing of 
the psyche in its integrity and unity of conscious and unconscious 
spheres. The main emphasis has been made on integration and 
disintegration processes, which is a result of subjectivity of the 
integration of the psyche on false principles, which is determinated by a 
system of psychological defenses. The authors introduce a new 
classification of psychological defenses in their situational and basal 
manifestations. It has been revealed the category of "metaexperience", 
"outside experience" as a prerequisite of the basal defenses, which are 
related to the ontological unconsciousness sphere and etc. It has been 
set the problem of the adequacy of methods of psychological knowledge 
of the psyche in its integrity and it has been made a comparative 
analysis of methodologies and traditional psychodynamic approaches. 

Key words: mental integrity, the unity of conscious and 
unconscious, conscious, unconscious, archetype, psychological 
defenses, "outside experience", "metaexperience", ontological 
unconscious. 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Психологія  
 
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

8 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 
важливим науковими чи практичними завданнями. Предметом 
психології і філософії є Людина, формування її духовного світу, 
підготовка до життя в найширшому розумінні цього слова, поряд з 
розвитком її психологічної культури. При цьому не знижується 
актуальність питання: яким чином і на яких засадах здійснюється 
органічне єднання філософії та психології, що конкретно означає їх 
синтез у функціональному відношенні, як і в контексті проблем 
відродження духовності, що спирається на гармонізацію 
внутрішнього світу людини. 

Основа пізнання істини – «ставлення до всякої речі так, як того 
потребує сутність цієї речі» (К. Маркс). Істина є метою раціонального 
освоєння психологічної реальності. Специфіка реальності психічного 
полягає в єдності суперечливої цілісності сфер свідомого і 
несвідомого. Філософія стверджує, що розум інтегрує всі 
формоутворення людського духу [1]. Саме тому на авансцену 
глибинного пізнання психіки виходять когнітивні процеси суб'єкта, які 
можуть деформуватися ілюзіями, викривленнями, породжуваними 
автоматизованими захистами, що зорієнтовані на підкріплення 
очікувань ідеалізованого Я. Стаття розкриває внутрішню структурно-
динамічну сутність психічного і доводить, що шлях до пізнання його 
істини пов'язаний з ослабленням, нівелюванням відступів від 
реальності, зумовлених насамперед потребою маскування 
едіпальних мотивів поведінки. Доводиться, що практика такого 
глибинного, діагностико-корекційного процесу має 
підпорядковуватися законам «позитивної дезінтеграції психіки та 
вторинної її інтеграції на більш високому рівні психічного розвитку 
суб'єкта» [10], що відповідає філософському закону «заперечення 
заперечення». Отже, глибинна психокорекція повертає людину 
обличчям до необхідності вивчення власної соціально-перцептивної 
реальності в системі «суб'єкт-суб'єкт», каталізує її особистісне 
зростання (самореалізацію) як передумову розвитку внутрішньої 
гармонії і психологічної культури. 

Результати теоретичного аналізу проблеми. (1) Проблеми 
функціонування психіки поряд із протиставленням душевного 
тілесному і сьогодні перебувають у центрі філософських дискусій. У 
філософії впродовж тривалого часу використовувався лише термін 
«душа» (дух), поняття «психіка» виникло тільки наприкінці ХІХ 
століття. Кожна школа психології брала до уваги цілісність 
психічного, але при цьому вирішувала, якою ж її частиною вона буде 
займатися. 
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У цьому дослідженні ми торкаємося проблеми пізнання 
психічного в його цілісності (свідоме і несвідоме), що потребує не 
лише розкриття функціональних особливостей несвідомого, а й 
об’єктивування інструментальних аспектів  його взаємозв'язків зі 
свідомістю. Ми дотримуємося позиції, що пізнання – це «пошук і 
знаходження балансу між низкою суперечливих позицій, які 
доповнюють одна одну» [7, с. 659]. Філософське розуміння категорії 
пізнання стикається з протистоянням концептуальних позицій: 
реалізм–інструменталізм; фундаменталізм–феноменалізм; 
субстанціалізм–функціоналізм; догматизм–релятивізм. Узагальнення 
суперечливих позицій дає змогу поставити їх на дві платформи: 
фундаменталізм (есенціалізм) ↔ функціоналізм (феноменалізм). 

Гіпотеза: пізнання психічного ускладнене залежністю 
досліджень від традиційно-природничого підходу, що відкриває 
перспективи дослідження лише для однієї сторони – свідомості – за 
ігнорування іншої – несвідомого. Необхідність заповнення цієї 
прогалини і зумовила орієнтацію дослідницького пошуку на цілісність 
психічного в його свідомих і несвідомих виявах і розкриття 
перспектив пізнання несвідомого відповідно до його функціональних 
особливостей та взаємозв’язків зі свідомим. 

Основну увагу у статті зосереджено на об'єктивній природі 
детермінант несвідомого, що породжують суб'єктивізм 
свідомості. Вперше порушено проблему не лише системності 
психічного, а і його логічної впорядкованості, що виражається в 
«логіці свідомого» і «логіці несвідомого» («іншій логіці»). Для 
пізнання феномену психічного логіка є «частиною теорії пізнання, і 
саме «психодинамічного пізнання» [8, с. 548]. 

Таким чином, погляд на психіку як на просте відображення не 
збігається з позицією дослідників, які ототожнюють її з фізіологічним 
процесом. Психічне не виступає як суто духовне, відокремлене від 
мозкових процесів. Укоренилася думка про те, що психічне 
відображення «визначається» властивостями і відношеннями 
предметного світу, яким воно підпорядковане. Філософи, подібно до 
психологів, феномен відображення пов'язують із виникненням 
свідомості, на формування якої впливають суспільні відносини. 
Необхідно враховувати, що «несвідоме – особлива сфера 
психічного чи система процесів, якісно відмінних від явищ 
свідомості» [8, с. 52] і «здійснюваних без участі свідомості» [7, с. 94]. 
Ми солідарні із З. Фрейдом у його відкритті несвідомого як 
«автономного, незалежного від свідомості безособового початку 
людської душі» [7, с. 95]. Несвідоме існує «поза статтю, простором і 
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часом», що дало підставу К. Г. Юнгу вказати на його колективні та 
архетипні основи, які є вирішальними в здатності людини 
візуалізувати власний психологічний зміст. 

Сказане вище свідчить про актуальність порушеної проблеми 
пізнання психічного не тільки у форматі свідомого й несвідомого, 
але й у їх єдності. 

Філософський енциклопедичний словник зазначає, що 
свідомість не вичерпує психічне: «У людини є і неусвідомлювані 
психічні явища і процеси, тобто такі, в яких вона не може дати собі 
звіту, які приховані від її самоспостереження» [7, с. 547]. Несвідоме 
(у цьому виданні) вчені репрезентують дуже різнопланово, зокрема 
як: анамнез (Платон); фізіологічні процеси, що відбуваються поза 
свідомістю (Декарт); нижча форма душевної діяльності за порогом 
свідомості (Лейбніц); діяльність нервової системи (Гартлі); інтуїція, 
чуттєве пізнання (апріорний синтез) (Кант); глибинне джерело 
творчості (представники романтизму); ірраціоналізм (Шопенгауер); 
ірраціоналізм як універсальний принцип основи буття й 
світобудови (Гартман) та ін. 

У контексті розроблюваної нами психодинамічної теорії 
важливо зазначити, що в 1824 р. Гербарт увів динамічну 
характеристику несвідомого, що означало: несумісні ідеї можуть 
вступати в конфлікт, «причому слабші витісняються зі свідомості, не 
втрачаючи своїх динамічних властивостей, та продовжують на неї 
впливати» [7, с. 52]. Особливе місце слід відвести роботам З. 
Фрейда, який представив несвідоме не як нижчу форму психічного 
порівняно з головною формою – свідомістю, а як енергетично 
потужнішу силу, що антагоністично конфронтує з ним. Лише техніка 
психоаналізу, за твердженням З. Фрейда, може послабити це 
протистояння. Заслуга К. Г. Юнга полягає у введенні категорії 
колективного несвідомого і архетипу як об’єднавчої інстанції 
минулого і актуального досвіду. 

Ми не можемо знати, яка природа несвідомого і форма його 
існування, але ми здатні їх пізнавати, користуючись відкриттями З. 
Фрейда, К. Г. Юнга, що асимільовані психодинамічною 
методологією. Вирішення проблеми пізнання несвідомого З. Фрейд 
знайшов в аналізі другорядних речей: обмовок, описок, забувань, 
сновидінь тощо, які свідчать про чинники стурбованості свідомості. 
Вчений подарував психології метод вільних асоціацій, які спонтанно 
спливають у свідомості суб'єкта, детерміновані імперативом 
внутрішніх, імпліцитних сил, що зумовлюють мимовільну активність. 
Таким чином, З. Фрейд істотно змінив сам підхід до наукового 
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пізнання цілісної психіки і визначив перспективи розкриття сутності 
несвідомого, що відрізняється універсальністю законів 
функціонування як для психічно здорової людини, так і для 
невротика (відмінності лише в акцентах, поставлених хворобою). 
Стає зрозумілою цінність природної, спонтанно-мимовільної 
активності суб'єкта як необхідної передумови ефективності 
глибинного пізнання психіки. 

(2) Формування методології пізнання цілісної психіки у 
функціональній єдності свідомого і несвідомого – центральна 
проблема психології. Навіть представники діяльнісного підходу, що 
віддають пріоритети зовнішній заданості активності суб'єкта, 
визнавали існування несвідомої сфери. Так, О. М. Леонтьєв, 
засновник теорії діяльності, пише: «На відміну від цілей мотиви 
актуально не усвідомлюються суб'єктом: виконуючи ті чи інші дії, ми 
в цей момент зазвичай не звітуємося собі в мотивах, що їх 
спонукають... нам не важко привести їх мотивування, але 
мотивування не завжди містить у собі вказівки на їх істинний мотив» 
[7, с. 201]. Уявлення О. М. Леонтьєва в багатьох позиціях 
наближають нас до розуміння важливості вивчення 
неусвідомлюваної психічної активності у формуванні особистості. 
Це потребує розроблення спеціального категоріального апарату 
понять, здатних адекватно відображати функціонування несвідомого 
в упорядкованості його закономірностей. Несвідоме знаходить вияв 
у прихованому «другому плані» діяльності, на який вказував О. М. 
Леонтьєв. Для введення цього «другого плану» в площину 
об'єктивного спостереження в груповій корекції нами 
використовуються опредметнені засоби («об'єктивний аспект 
діяльності»), що сприяють забезпеченню «наочної переконливості» 
для респондента логіки поведінкового матеріалу, з’ясування якої 
передбачає психоаналіз та інтерпретацію. Прикладом є досвід А. С. 
Макаренка – використання ним «публічного обряду» спалювання на 
вогнищі персональних характеристик і старого одягу, що емотивно 
вражало безпритульних і зумовлювало їхні особистісні зміни, 
новоутворення. 

Важливо розрізняти такий різновид несвідомого, який може 
мати прямолінійну детермінацію, приміром, сформовані навички, 
звички. Ця форма несвідомого не є робочою в межах 
психодинамічного підходу. У поле нашої дослідницької уваги 
потрапляє тільки той різновид несвідомого, котрий пов'язаний із 
механізмами витіснень і чинниками заборони на повернення його 
наслідків (слідів) у свідомість за участю механізмів опору. 
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Процедура пізнання глибинного (неусвідомлюваного) змісту психіки 
залежить від дослідника не повністю, а лише відносно, у зв'язку з 
іманентністю її динаміки (на відміну від традиційно-
експериментального підходу). Помічником глибинного психолога є 
його професійна здатність здійснювати діагностико-корекційний 
процес, слідуючи за активністю суб'єкта в її мимовільній 
континуальності та індивідуалізації. Глибинне пізнання передбачає 
інтерпретацію спонтанно-поведінкового матеріалу з метою 
визначення в ньому логічних взаємозв'язків, континуальність же 
виявів поведінки вказує на спрямованість енергетично потентних 
первинних витоків мимовільної активності суб’єкта. При цьому не 
залишаються поза увагою функціональні відмінності сфери 
свідомості та несвідомого при їх взаємозалежностях. Мова 
свідомості та несвідомого істотно відрізняється. Несвідоме 
розкривається в образних, метафорично-архетипних і символічно-
полівалентних засобах, що несуть відбиток симультанності процесів, 
специфічних для цієї сфери пізнання, яка потребує інтерпретації 
поведінки. Мова ж свідомості дискретна, знакова і характеризується 
однозначністю, конкретністю. Вивчення сфери свідомості 
передбачає орієнтацію на прямолінійно-каузальну її 
детермінованість [12, с. 211–212]. 

Психодинамічна методологія передбачає конкретизацію 
предмета дослідження, в нашому випадку – передсвідомості як 
форми несвідомого, що є результатом витіснення імпульсів Ід і 
ґрунтується на латентному синтезі їх наслідків, які мають 
тенденцію до транзитності нереалізованого глибинного інтересу 
через актуалізацію механізмів заміщення, перенесення, проекції та 
ін. Отже, інстанція Ід має не прямий, а опосередкований вплив на 
формування передсвідомості, що зберігає імператив енергетичного 
потенціалу витіснених її потягів. Інакше кажучи, епіфеноменом 
витіснення є «соціалізація» потягів Ід у передсвідомому зі 
збереженням протистояння нормативним вимогам Супер-Его. 
Взаємна незалежність тих чи тих витіснень і їх первинна 
темпоральність (розведеність у часі) нівелюються синтезом слідів на 
латентному рівні. Результатом є логічно впорядкована система 
психіки з пріоритетністю емотивності валентних залишкових, 
енергетично потентних слідів витіснень. 

Фізіологічний аспект проблеми пов'язаний з іррадіацією 
«залишкових» енергій та їх інтерференцією, що сприяє 
узагальненню джерел витіснень у передсвідомості. Тому в процесі 
глибинного пізнання психіки ми змушені зважати не лише на 
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афективні параметри витіснень, а й на аналітико-синтетичні, 
когнітивно-впорядковані утворення. Сказане стосується такого 
конструкту несвідомого, побудованого на абстрагуванні від 
безпосереднього досвіду, що кваліфікує його як «позадосвідне», 
«дорефлексивне». Саме цей конструкт зумовлює «когнітивний» 
характер базальних форм психологічних захистів у їх спрямуванні на 
реалізацію інфантильних інтересів. Периферійна (ситуативна) 
форма захисту переслідує просоціально-адаптаційні цілі та 
орієнтацію на ідеали Я. Таким чином, базальні захисти несуть у собі 
семантичне (когнітивне) навантаження, що визначає доцільність і 
впорядкованість внутрішньої активності несвідомого згідно з 
«незавершеними справами дитинства».  

Багаторічний досвід проведення глибинної корекції у форматі 
розробленої нами психодинамічної теорії та відповідної методології 
дає підстави стверджувати, що семантичний (смисловий) ракурс 
базальних форм психологічного захисту задається едіпальною 
залежністю суб'єкта, імпульси якої не тільки впливають на 
характер «сита» витіснень, а й на домінантність у процесах 
імпліцитного структурування психіки. І хоча несвідоме не потрапляє 
в поле зору свідомості і не піддається прямому її впливу, 
«людський» його сенс зберігається в епіфеноменальності таких 
явищ психіки, як ревнощі, заздрість, конкуренція, амбівалентність 
почуттів, відчуття провини і меншовартості. Інакше кажучи, цілісній 
системі психічного властива «обізнаність» з пріоритетами 
просоціальних цінностей, що мають важливе значення для її 
інкорпорування в навколишній світ з архетипним навантаженням. 
Психіка, отримавши «урок просоціальної мудрості» (брак якої і 
зумовив витіснення імпульсів Ід), іманентно втілює в 
передсвідомості орієнтири на адаптивну узгодженість інтересів Я із 
соціумом. «Позадосвідне» з власною, імпліцитно притаманною йому 
логікою впливає на спрямованість динаміки мимовільної поведінки 
суб'єкта, формуючи провідні тенденції психічного. При цьому 
енергетичні пріоритети «позадосвідного», задані едіпальною 
залежністю суб’єкта, прагнуть реалізації через базальні захисти 
за умов інтеграції з ситуативними їх формами, що спрямовані на 
активність у просоціальному ключі. Така інтеграція побудована на 
внутрішньому компромісі, що «падає на плечі» ситуативних 
(периферійних) захистів. За необхідності шлях інкорпорування 
несвідомого в просоціальну активність суб'єкта пов'язаний із 
суб'єктивно-інтегративними процесами, які зумовлюють відступи і 
викривлення соціально-перцептивної реальності (на рівні як вхідної 
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інформації, так і внутрішньої її інтерпретації). Звідси випливає 
висновок: системність психологічного захисту передбачає 
взаємозв'язок двох її форм базальної і ситуативної, що 
реалізуються відповідно «по горизонталі» і «по вертикалі». Саме 
периферійна («поведінкова») «вертикаль» захисту змушена бути 
віртуозною у примиренні різноспрямованих тенденцій психіки: 
ірраціональності несвідомого з раціональністю свідомого. 
Зазначене «примирення» здійснюється завдяки активності 
механізмів суб'єктивної зінтегрованості психіки, яка спирається на 
умовні цінності [див. 6], при цьому глибинний мотив має перспективу 
часткової реалізації, асимілюючись, зокрема, з умовними 
цінностями, що маскують інфантильний інтерес активності Я. 

Інтегративна спроможність системи психологічних захистів 
знецінюється (в контексті реалізації «сили Я») відступами від 
реальності, до яких вона сама ж і призводить (викривлюючи 
зворотний зв'язок), породжуючи дисфункції психіки, дезадаптуючи 
особистість. Отже, автоматизовані форми захистів, що живляться 
очікуваннями й ілюзіями ідеалізованого Я, завдають шкоди психіці, 
об’єктивно-дезінтегруючи її та спричинюючи феномен «хибного 
кола», коли результат набуває пускової сили нового нашарування 
витка захистів. Це зумовлює багатошаровість захистів, тобто 
«товстошкірість» людини. Залежність психіки від ілюзій, 
продукованих захистами, пояснює їх емотивну реалістичність для 
суб'єкта згідно з «принципом задоволення», який вступає в 
суперечливість із «принципом реальності». 

Таким чином, захисти, з одного боку, інтегрують психіку, 
хоча й на уявно-ілюзорних засадах (маскуючи тим самим 
дезінтеграційні процеси), а з іншого – створюють відступи від 
реальності, що формує передумову внутрішньої стабілізованої 
суперечливості. Особистісна проблема суб’єкта пізнається шляхом 
психоаналізу емпірики з метою об’єктивування діаметральної 
спрямованості «логіки свідомого» та «логіки несвідомого». Відступи 
від соціально-перцептивної реальності, породжувані психічними 
захистами у системі взаємодії «людина–людина», входять до числа 
важливих проблем методології глибинної корекції. 

(3) Філософсько-психологічний ракурс дослідницької 
уваги націлений на пояснення методології процесу виявлення 
помилкових, хибних, викривлених позицій, які ослаблюють силу Я 
особи та реально дезінтегрують психіку, що суперечить 
інстинкту самозбереження. Тому глибинне пізнання зорієнтоване 
на виявлення в психіці об'єктивно-дезінтеграційних процесів, які 
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заявляють про себе в суперечливості поведінки і потребують 
адекватних способів їх нівелювання, тобто корекції. Увесь цей 
процес (згідно з психодинамічною методологією) підпорядкований 
законам позитивної дезінтеграції та вторинної інтеграції психіки 
на більш високому рівні розвитку суб'єкта. Зазначені закони 
дисциплінують глибинне пізнання в пошуках інструментальних 
засобів оптимізації чинників відновлення цілісності психіки шляхом 
розширення і зміцнення самосвідомості суб'єкта. Відступи від 
реальності (розбіжності між намірами і реальними діями) потребують 
не тільки їх емпіричного виявлення, а й корекції завдяки ослабленню 
помилкових позицій когнітивного базису автоматизованих форм 
психологічних захистів, що само по собі розширює і підсилює 
інтеграційні можливості психіки в напрямі досягнення більш високого 
рівня її розвитку. 

Отже, глибинне пізнання в психодинамічній парадигмі 
ґрунтується на виявленні викривлень соціально-перцептивної 
реальності, для яких характерні фіксованість і водночас 
індивідуалізованість. Це узгоджується з позицією австро-
англійського філософа Карла Раймунда Поппера, творця 
оригінальної методологічної концепції, що дістала назву 
«фальсифікаціонізм» [5]. В основу концепції пізнання К. Поппером 
був покладений принцип фальсифікації, тобто спростування 
наукових (особистих) переконань за допомогою досвіду. К. Поппер 
вводить критерій спростування переконань як необхідну 
передумову просування до істини. Він не довіряв жодному критерію, 
окрім практики, за яким можна було б визначати істинність певних 
положень. К. Поппер відмовився від будь-якої абсолютно 
достовірної основи обґрунтованості знань, підкреслюючи цим 
науково-практичну значущість виявлення помилок, хибних позицій, 
перекручених «істин» тощо. Він пише: «Поступово виявляючи та 
відкидаючи неправду, ми тим самим можемо наблизитися до істини» 
[7, c. 666]. Важко не погодитися з К. Поппером у тому, що явища, які 
пізнаються, занадто складні, а вершина айсберга, доступна 
дослідницькій увазі, не є його всеосяжною сутністю, що піддають 
сумнів істинність науково-академічних висновків. Тому виявлення 
помилок суб'єкта (щодо себе та інших) каталізує внутрішні, 
приховані його резерви знаходження істини психічного 
самовідображення. Інакше кажучи, «позитивна дезінтеграція», 
послаблюючи щільність ілюзорної платформи психологічних 
захистів суб'єкта, сприяє їх реконструюванню, а відтак – зумовлює 
вторинну інтеграцію психіки на більш високому рівні її розвитку. Тому 
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важливо забезпечити позитивність дезінтеграції психіки, а 
інтеграційні процеси здійснюються іманентно самоплинно. Важливу 
роль відіграє точність діагностування суперечностей психіки, які 
маскуються психологічними захистами через хибні позиції Я. 
Послаблення цих позицій каталізує процеси внутрішнього 
переструктурування психіки та її інтеграцію на реалістичніших 
засадах, що сприяє підвищенню адаптації суб’єкта. 

У психодинамічному підході на перше місце ставиться 
безпосередній досвід, який продукується ситуацією «тут і тепер» і 
піддається діагностуванню в єдності з психокорекцією. Виявлення 
відступів від реальності актуалізує самозбереження (нікому не 
хочеться бути ошуканим навіть самим собою), що й спричиняє 
самозміни. Тому глибинне пізнання ґрунтується на спонтанності 
особистого поведінкового матеріалу респондента, який набуває 
психокорекційної сили за наявності його інтерпретації, націленої на 
виявлення інфантильно-базальних витоків дисфункцій психіки. 
Викривлення соціально-перцептивної реальності мають 
індивідуальну неповторність, насамперед під впливом базальних 
захистів. Виявлення хибних позицій суб'єкта за фасилітувальної 
участі психолога, який сприяє експлікуванню прихованих глибинних 
детермінант, відкриває перспективи особистісного зростання 
учасників глибинного пізнання. Емпіричний фактаж доводить, що 
особистісна проблема незмінно потребує позитивної дезінтеграції 
психіки за рахунок послаблення її уявної інтеграції, забезпечуваної 
ілюзіями захисної системи, що породжують викривлення вхідної 
соціально-перцептивної інформації. Зазначені ілюзорні процеси 
набувають реалістичності на емотивному рівні переживань та 
самосприйняття, смисл яких прихований від свідомості системою 
опорів. 

Практика глибинного пізнання передбачає єдність діагностики і 
корекції, здійснюваних у процесі діагностико-корекційного діалогу з 
респондентом, ефективність якого залежить від професійних 
можливостей психолога. Чинник «достовірності» важливий як для 
науковості пізнання, так і для переконливості впливу на респондента 
інтерпретаційних висновків. Ці завдання поєднані між собою. 
Зокрема, достовірність інтерпретаційних висновків, адресованих 
респонденту, передбачає його довіру до отриманої інформації про 
особистісну причетність до нагальних проблем, нібито створюваних 
іншими. Для дослідника велике значення мають цілісність і 
всеосяжність діалогічного процесу, слідування за континуальністю 
семантики спонтанної активності суб’єкта, що сприяє виявленню 
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логіки свідомого та несвідомого («іншої логіки»). Тому особливо 
важливо, щоб діалог актуалізував мимовільну ініціативу спонтанних 
висловлювань респондента, послаблюючи і нейтралізуючи тим 
самим його опори. Діагностика при цьому має процесуальний 
характер і спирається на знання глибинним психологом 
функціональних особливостей несвідомої сфери в єдності її 
суперечливих взаємозв'язків зі свідомим. Глибинне пізнання, як і 
корекційний ефект, залежить від діагностично-професійної 
спроможності психоаналітичної інтерпретації поведінкового 
матеріалу, яка враховує наступне: системну логічність 
взаємозв'язків; ітеративність окремих характеристик поведінки; їх 
інваріантність; розбіжність логіки свідомого і логіки несвідомого 
(«іншої логіки») та ін. Результативність глибинного процесу 
передбачає забезпечення його цілісності і прийнятності способів 
подання респонденту інтерпретаційних висновків про внутрішні 
стабілізовані суперечності, що обумовлюють «енергетичні ножиці», 
які «підрізають» силу його Я. Переконливість і діагностична точність 
аналізу поведінкового фактажу в такому випадку пробуджує в 
респондента бажання до змін, що істотно каталізується інстинктом 
самозбереження. Наш багаторічний досвід переконує, що 
перспективи вивчення глибинної детермінованості поведінки 
відкриваються лише за умов забезпечення її спонтанності і 
мимовільності. У такому разі психоаналіз поведінки здатний 
каталізувати особистісні зміни. Переконливість психоаналітичних 
інтерпретацій зумовлена як їхньою прозорістю, візуалізованою 
доказовістю, так і виявленням логіки ланцюжків у поведінковому 
матеріалі. Діагностико-корекційний процес відрізняється: 
багаторівневістю і багаторазовістю спроб розширення 
самосвідомості суб'єкта; розвитком його сенситивності в розумінні 
власних відступів від соціально-перцептивних реалій та 
індивідуалізованістю їх викривлень. 

(4) Прогалину в методології, як і в методах дослідження 
цілісної психіки, спробували заповнити в 70-х роках ХХ століття 
грузинські вчені під керівництвом Д. М. Узнадзе. Пояснення 
несвідомої сфери вони зводили до категорії установки. На нашу 
думку, дослідницька платформа теорії установки Д. М. Узнадзе 
пов'язана з потенційно усвідомлюваними процесами, що не мають 
стосунку до істинного несвідомого, яке охороняється опорами і 
позбавлене шансів прямолінійної презентації у свідомості. Ця 
позиція знаходить підтвердження в роботах О. К. Тихомирова, який 
пише: «Не можна не враховувати, що поняття несвідомого – це 
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категорія ширша за поняття психологічної установки, з чого 
випливає, що зводити теорію несвідомого до теорії психологічної 
установки і прагнути вичерпати закономірностями цього феномену 
прояви несвідомого в його загальному психологічному і 
філософському розумінні було б серйозною методологічною 
помилкою, своєрідним редукціонізмом» [3, с. 29]. Погоджуючись з О. 
К. Тихомировим, зауважимо, що підхід Д. М. Узнадзе до пізнання 
несвідомого не подолав залежності від класичного погляду на пряму 
детермінованість психіки, як і на її заданість характером діяльності. 
Теорія установки передбачає формування певної програмованої 
дослідником діяльності респондента. Ми, не заперечуючи такого 
впливу на несвідоме, водночас стверджуємо, що це може бути 
здійснено не безпосередньо, а опосередковано. Теорія діяльності, 
яка ґрунтується на контрольованій детермінованості психічного, 
виключає поняття «позадосвідного», сформоване на основі 
латентного синтезу слідів (осередків) витіснень і неможливістю їх 
прямолінійної заданості ззовні. 

Глибинний підхід до пізнання цілісної психіки відкрив 
перспективи вивчення провідних тенденцій в їх суперечливій 
сутності як латентно-синтетичного утворення, що не є характерним 
для феномену установки. Тенденції психіки вільні і від участі 
свідомості, і від смислової їх заданості дослідником. Вони 
припускають абстрагування від сюжетної конкретики пережитого 
суб’єктом досвіду. Інакше кажучи, тенденції психіки залежні від 
латентних процесів, в яких домінують залишкові валентності 
емотивних джерел витіснень, зумовлених значущістю життєвих, 
мимовільно пережитих суб'єктом обставин (а не штучно заданих, як 
у дослідах з формування установки). Отже, пізнання несвідомої 
сфери не може бути вичерпано теорією установки, яка не враховує 
наявності іманентної впорядкованості логіки несвідомого, що й 
відображає категорія «дорефлексивного», «позадосвідного». 
Питання доступності внутрішнього досвіду людини гостро стоїть у 
психодинамічній теорії, як і у відповідній методології. 

Виходячи з багаторічної практики глибинної корекції ми схильні 
кваліфікувати «позадосвідне» як «наддосвідне», або 
«метадосвідне», акцентуючи увагу на його абстрагованості, 
«надбудованості» над конкретним, безпосереднім досвідом суб'єкта. 
Семантичний аспект опрацювання («перетравлення») досвіду та 
його перехід у «метадосвідне» підпорядкований внутрішнім законам, 
іманентно властивим психічному за активності мисленнєвих 
операцій на зразок абстрагування, систематизації, класифікації, 
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структурування. Таким чином, «метадосвідне» являє собою 
когнітивний конструкт, який безпосередньо не стосується 
дослідно-діяльнісних аспектів активності суб'єкта за участю 
свідомості. Вказана відмінність психоаналітичного підходу від теорії 
установки, розробленої у форматі діяльнісного підходу, виявляє 
себе за параметрами заданості активності особи  ззовні, за планом 
дослідника. Категорія ж «метадосвідне» в психодинамічному ключі її 
розгляду спирається на іманентно притаманні феномену психічного 
глибинні «інтереси», які зберігають спрямованість витіснених 
осередків на самореалізацію, що й каталізує мимовільну активність 
суб’єкта. На цій підставі можна зробити висновок, що діяльнісний 
ракурс розуміння категорії психічного виводить за кадр пізнання 
категорію ірраціонального в його глибинній мотивації. 
Ірраціональне завдяки психодинамічному пізнанню завжди має шанс 
перейти в категорію раціонального (усвідомлюваного) шляхом 
дешифрування його прихованого мотиваційного смислу. З. Фрейд 
писав: «... усвідомленість – єдина ознака психічних процесів, що 
дана нам прямо і безпосередньо, але жодною мірою не здатна стати 
критерієм відмінності між системами». І далі: «Прагнучи до 
метапсихологічного розуміння психіки, ми не повинні приписувати 
особливого значення симптому "усвідомленості"» [4, с. 489]. Таким 
чином, З. Фрейд вказував на важливість розуміння відмінностей 
функціонування двох систем (свідомого і несвідомого), як і на 
метапсихічне, підпорядковане універсаліям законів буття. Це є 
близьким до позиції К. Г. Юнга при введенні категорії «колективного 
несвідомого». 

(5) На наше глибоке переконання, центральною ланкою, що 
порушує об'єктивність психіки в її відображувальній функції, 
є система психологічних захистів, тому ми ще раз повернемося 
до особливостей функціонування цього важливого феномену. 
Позиція З. Фрейда у визначенні низки механізмів захисту була 
близька до біологічного погляду на людину як частину природи, що 
зазнає впливу цивілізації, культури, історії, традицій, виховання. 
Проте саме З. Фрейд демаркував (відшарував) академізм у підході 
до пізнання таємниць внутрішнього світу людини, який може давати 
збій у вигляді появи симптому або дисфункцій психіки. Осмислення 
проблеми психологічного захисту (в глибинно-психологічному 
ракурсі) переконує в диспозиційно-системній його структурованості 
(раціоналізація, проекція, ідентифікація, витіснення, заміщення та 
ін.). Сутність поняття психологічного захисту не вичерпується 
окремими механізмами, він охоплює певні структурно організовані 
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рівні, зокрема: когнітивний, емотивний, поведінковий. Уся система 
підпорядкована єдиному генеральному механізму «від слабкості до 
сили» (незалежно від різновидів захистів). Наступне уточнення: 
психологічне, як і захист зокрема, функціонує і «по вертикалі», і «по 
горизонталі», на що немає посилань в ортодоксальному 
психоаналізі. «По вертикалі» дієвими є механізми ситуативного 
(периферійного) захисту, які асимілюють зазначені ортодоксальним 
психоаналізом механізми. Захисна ж «вертикаль» неминуче 
перетинається з «горизонталлю» − базальними захистами, що 
виражають глибинні (інфантильні) інтереси Я. Форми і способи 
периферійного (ситуативного) захисту можуть бути 
найрізноманітнішими, що не обмежує і не форматує 
категоризацію їх різновидів. Захист «по вертикалі», якому властива 
креативність способів маскування, шифрування глибинних інтересів 
Я, відображає зорієнтованість на ситуативно-адаптаційний вектор 
поточних обставин. Ситуативний захист («вертикаль») може 
бути доступним спостереженню і частковому (неповному) 
усвідомленню суб'єктом. Базальний  же захист («горизонталь») 
недоступний зовнішньому спостереженню і безпосередньому 
відображенню свідомістю суб'єкта, що зумовлено імпліцитністю 
семантики глибинних цінностей. Пізнання базального захисту 
завжди часткове, залежне від сприятливості умов для його проявів 
через ситуативні захисти. Цей процес глибинного пізнання в 
психодинамічній парадигмі підпорядкований принципу 
багаторівневості часткової позитивної дезінтеграції психіки, як і 
відповідних процесів часткової інтеграції на більш високому рівні 
психічного розвитку суб'єкта. Внесемо уточнення. «Горизонталь» 
– це переважно внутрішня латентна активність психіки, 
пов'язана із суто несвідомим, що не піддається прямому 
спостереженню, а «вертикаль» – внутрішня і зовнішня 
активність, що стосується як несвідомого, так і свідомого – 
доступного спостереженню. Є підстави стверджувати, що в 
ситуативних (периферійних) захистах завжди латентно присутні 
«інтереси» базальних захистів, що виражають несвідомий мотив, 
який прагне до прояву в поведінці. Зазначені характеристики 
системи захистів, не враховуються в традиційних (академічних) 
дослідженнях, як і те, що всякий акт психічного знаходиться на 
перетині «вертикалі» і «горизонталі»!  

Розуміння зв'язку автоматизованих форм психологічного 
захисту (на когнітивному рівні) зі сферою свідомості дає підстави 
сформулювати важливу тезу: пізнання несвідомого незмінно 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Психологія  
 
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

21 

стосується системи психологічного, зокрема базального, 
захисту, який використовує найменші можливості для 
замаскованої реалізації в поведінці. Вивчення базальних форм 
захисту передбачає розуміння її функціональних взаємозв'язків із 
ситуативними захистами. З огляду на сказане, організаційні 
передумови глибинної психокорекції зорієнтовані на послаблення 
(нівелювання) ситуативних захистів з метою актуалізації та 
об’єктивування в поведінці базальних їх форм. Введення 
спеціальних принципів організації групової взаємодії регулює 
поведінку учасників діагностико-корекційного процесу на емотивно-
чуттєвому, безоцінному рівні поза просоціальними орієнтирами. При 
цьому неприпустимими є критика, оцінні судження в чорно-білих 
категоріях, неприйняття особистості іншого, поради, заохочення і 
покарання тощо. Увага респондента переводиться на емоційне 
самовідчуття в ситуації «тут і тепер» в системі «людина – людина», 
«очі в очі».  

Невизначеність поведінки каталізує вказані вище механізми 
заміщення, перенесення, ідентифікації, компенсації, які причетні до 
формування базально-глибинних цінностей. Для більшої прозорості 
факту програмованості внутрішнього світу попереднім досвідом 
передбачено використання респондентом у процесі самопрезентації 
символічно-предметних, метафорично-архетипних засобів 
(малюнків, просторових моделей, каменів та ін.). Особливу 
значущість має розроблена нами методика психоаналізу комплексу 
тематичних (авторських) малюнків, що сприяє різнобічній 
візуалізації рефлексії, яка стимулюється численністю тем [11]. 
Емпіричний матеріал у такому випадку завдяки процесу 
опредметнення мимовільної активності суб'єкта наближає глибинне 
пізнання до специфіки образності мови несвідомого. Зазначені 
аспекти методологічного обґрунтування засобів глибинного пізнання 
залишаються в психології недостатньо вивченими й очікують свого 
вирішення як у теоретичному, так і в методологічно-практичному 
аспектах. 

Психодинамічний підхід орієнтований на психічно здорових 
людей, а тому відмінний від ортодоксального психоаналізу не тільки 
в частині процедури («вільні асоціації» – «діалогічно керована 
спонтанність поведінки»), а й у поглядах на початкову основу. У 
психічно здорових людей потреба в допомозі не виражена, 
приглушена необхідністю (інтересом) тримати «просоціальне 
обличчя». Окрім того, враховуючи неусвідомлюваність детермінації 
особистісних проблем, суб’єкт не в змозі їх адекватно 
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сформулювати. З огляду на сказане, в психодинамічному підході не 
передбачено представлення респондентом власної особистісної 
проблеми як відправного моменту глибинної корекції. Початком 
такого процесу є забезпечення спонтанності поведінки респондента, 
можливою є діалогічна взаємодія з психологом. Об'єднавчим 
моментом психоаналізу і психодинамічного підходу є спонтанність 
поведінки й інтерпретаційний її аналіз, націлений на виявлення 
логічної впорядкованості поведінкового матеріалу (емпірики) з 
метою пізнання первинних (глибинно-інфантильних) детермінант 
деструкцій поведінки. Саме «логічний ланцюжок» спирається на 
континуальність смислового навантаження мимовільної активності 
суб'єкта. Психоаналітична процедура відрізняється від 
психодинамічної: в першому випадку – наявність симптому, в 
другому – дисфункцій психіки. Водночас вони мають спільну 
платформу – встановлення взаємозв'язків між повторюваними 
інваріантними характеристиками мимовільної поведінки. Це дає 
змогу виявити семантику (смисл) логіки спонтанної поведінки 
(вільних асоціацій), що й указує на глибинну першопричину 
особистісної проблеми та сприяє розширенню самосвідомості 
суб'єкта. Ми солідарні із З. Фрейдом у тому, що пізнання несвідомого 
неможливе поза участю свідомості. 

Багаторічний досвід діагностико-корекційної практики дав 
можливість чітко окреслити досліджувану проблему, шляхи 
вирішення якої, на наше переконання, незмінно пов'язані з 
психологічними захистами, що обтяжують свідомість ілюзіями. 
Подібної позиції дотримувалися Сандлер та Йоффе (1969), 
співвідносячи проблеми психіки з категорією психологічного захисту, 
зокрема її механізмами, які вони відносили до «позадосвідного», а 
прояви в поведінці – до досвідного [3]. 

Оригінальний погляд на проблему захистів знаходимо також у 
Валлерстайна [2]. Із захистами він схильний пов'язувати «досвідну» 
сферу психіки (в нашій категоризації – ситуативний захист); 
функціональний же аспект описує в параметрах проявів несвідомого, 
що характерно для базальних захистів. Наголошуючи на важливості 
функціонального аспекту в захисній системі, яка пов’язана з 
«позадосвідним», він пише: «Можна усвідомити тільки такі змісти, які є 
результатом роботи свідомості, але не саму цю роботу як таку» [2, с. 
715]. Психоаналіз, пізнаючи «позадосвідну» сферу, зазначає 
Валлерстайн, не тільки посилався на причини індивідуальних проявів 
психіки, а й апелював до їх підпорядкованості універсальним законам. 
Безцінною нам видається його дослідницька позиція, з якою ми 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Психологія  
 
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

23 

солідаризуємося, зокрема: розкриваючи зв'язки і взаємозалежності в 
«позадосвідній» сфері, які мають індивідуалізований характер, 
глибинна психологія лише в такий спосіб може претендувати на 
статус науки! До сказаного додамо, що найважливішим науковим 
завданням є пізнання «об'єктивної» реальності психічного, яка 
притаманна несвідомому, й зумовлює суб'єктивізм особи! У цьому 
аспекті важко не погодитися з Ф. В. Бассіним, який стверджує, що 
«змішувати, ототожнювати ці два плани дослідження, які 
стосуються свідомого і несвідомого, методи і логіку дослідження – 
неприпустимо» [2, с. 720]. Водночас постає проблема знаходження 
золотої середини між науковою строгістю класичного дослідження і 
центрацією уваги на спонтанності поведінки при дотриманні 
психодинамічного підходу (який розвивається нами понад тридцять 
років), орієнтованого на вивчення функціональних особливостей 
несвідомої сфери. Одним із рішень зазначеної проблеми є прояснення 
структурного рівня розуміння цілісності психіки, що презентує 
розроблена нами «Модель» (рис. 1), описана в наступних    роботах [9, 
10, 12]. 

 
Рис. 1. Модель внутрішньої динаміки психіки 
Модель зберігає розуміння З. Фрейдом структури психіки (Ід, 

Его, Супер-Его) і доповнює її лінійними взаємозалежностями з 
притаманними їм суперечливими тенденціями («горизонталь»). 
Таким чином, антагонізм структурних взаємозв'язків («вертикаль»), 
на які вказував З. Фрейд, доповнено суперечностями «по 
горизонталі», які підпорядковані характеристикам, що окреслює 
категорія «антиномії» [9, 10, 12]. 
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Отже, «Модель» орієнтує на пізнання цілісної психіки в єдності 
і протистоянні свідомого й несвідомого в їх структурній симетрії та 
асиметрії, ізоморфізмі та гомоморфізмі тощо. Розкриття цього 
питання (з урахуванням семантики «позадосвідного», тобто 
«метадосвідного») потребує уточнення передсвідомого, що ми й 
робимо, вводячи категорію онтологічного несвідомого.  

Змістова частина питання не може бути повноцінною без 
визначення взаємозв'язків категорії онтологічне несвідоме з 
несвідомим, зокрема з передсвідомим, яке асимілює сліди витіснень. 
З. Фрейд указував на частковий характер передсвідомого в контексті 
цілісності категорії несвідомого. Він писав: «Усе витіснене 
несвідоме, але не все несвідоме є витісненим» [7, с. 95]. Якраз 
онтологічне несвідоме у своїх витоках передбачає заданість 
витісненнями. Так, залишкові явища, латентно синтезуючись, 
набувають транзитності в перенесеннях, заміщеннях, 
компенсаціях та континуальності проявів у поведінці, а також 
втрачають темпоральності (часовість) – усе це зближує їх з 
категорією «метадосвідне». Суттєву роль у цьому процесі відіграє 
поняття «мнемічний слід витіснення», яке введено З. Фрейдом з 
вказівкою на те, що «... сліди системи несвідомого не здатні самі по 
собі проникати у свідомість» [4, с. 469]. Таке твердження є дуже 
важливим тому, що можливості глибинного пізнання опосередковано 
доводять їх латентну трансформацію вищевказаними 
характеристиками формування позадосвідного, тобто 
метадосвідного. Але попри все передсвідоме не втрачає загальну 
особливість несвідомого: недоступність свідомості! Саме 
категорія метадосвідного (з агрегатом базальних захистів) 
привносить у несвідоме онтологічний сенс на тлі 
підпорядкованості універсальним законам функціонування 
психічного. Останнє положення узгоджується зі спробами філософів 
увести несвідоме в ранг «універсального принципу основи буття ...» 
[8, с. 52]. 

Відкидаючи прямолінійну детермінованість несвідомого ззовні, 
психодинамічна теорія є також відстороненою від позиції Дж. Локка, 
який стверджував, що людському розуму апріорі притаманні певні 
ідеї та принципи. Частково твердження Дж. Локка стосується 
категорії архетипу, що вказує на асимілювання психікою 
універсального досвіду через колективне несвідоме (К. Юнг). 
Архетип можна кваліфікувати як філогенетичне джерело 
психологічної мудрості і можливостей універсалізації едіпальних 
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таємниць психіки конкретного суб'єкта на тлі інтеграції минулого і 
сьогодення. 

Дослідницька позиція в глибинному пізнанні зорієнтована на 
індивідуальний шлях життя людини, що знаходить відображення на 
рівні його латентного синтезу, підкореного внутрішнім енергетичним 
пріоритетам. Безпосередність досвіду суб'єкта лише в ранньому 
дитинстві має ознаки прямої детермінованості, свідченням чого є 
«чистота» погляду на події. Пригадаймо репліку дитини: «А король-
то голий!». З часом реакції суб’єкта втрачають ознаки наївності, 
набуваючи залежності від просоціальних вимог, включених у процес 
аналітико-синтетичного опрацювання досвіду. 

Отже, багаторічна практика глибинної психокорекції дає 
підстави стверджувати, що формування «позадосвідного» 
(«метадосвідного») хоча й не вільне від досвіду, але має тенденцію 
до автономізації шляхом абстрагування від його конкретики та 
синтезу. Це сприяє латентному формуванню здатності несвідомого 
до опосередкованого вираження в обхід свідомості. Свідомість 
позбавлена можливості явно впливати на сферу латентного синтезу, 
що забезпечує незалежність від неї «метадосвідного», як і процесів 
його інтеграції з базальними захистами. Звідси висновок: 
«метадосвідне», що каталізує базальну форму захисту, яка має 
вплив на онтологічне несвідоме, органічно пов’язане з 
підструктурою Ід – обумовлює його енергетичний потенціал. 
Таким чином, глибинно-семантичний конструкт, яким є базальна 
форма захисту, знаходить вираження в індивідуалізованості 
тенденцій психіки, де опосередковано презентовані інтереси Ід. Ця 
форма захисту впливає на смислотвірні процеси свідомого, 
представлені в рефлексивному інтелекті. Проходження глибинної 
психокорекції сприяє звільненню рефлексивного інтелекту від 
викривлень, пов'язаних з ілюзіями і відступами від реальності, які 
хоч і хибно-захисним шляхом, інтегрують свідоме і несвідоме. 
«Метадосвідне» (подібне до захисної системи) підпорядковане 
універсальній тенденції «до сили», що гармонізується: на 
глибинному рівні – з «принципом задоволення» (в унісон інтересам 
Ід), на рівні свідомості – з «принципом реальності». Діагностико-
корекційний процес, розвінчуючи викривлення, робить зрозумілою 
хибність платформи ілюзорної «величі» Я та сприяє інтеграції 
вказаних принципів у їх впливі на поведінку за пріоритетності 
принципу реальності, який є засадничим для адаптивності особи. 

(6) Глибинна психологія, центруючи увагу на 
несвідомому (як найбільш багатофакторному і складному явищі 
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духовного життя), гостро порушує питання про актуальність 
вивчення його закономірностей у взаємозв'язку зі свідомістю – і 
це є загальною проблемою пізнання психічного як такого. Дотепер 
залишається загадкою незмінне ігнорування академічною 
психологією проблем дослідження несвідомої сфери, що гальмує 
прогрес психології як науки. Природничий підхід до пізнання психіки 
передбачає узагальнення та кількісне опрацювання, що створює 
уявну науковість. Усе це зумовило відсутність адекватного 
інструментарію дослідження феномену психіки в ситуаціях 
непередбачуваної поведінки, що характерно і для спілкування, і для 
виховання. Такого типу явища мають неповторну й водночас 
полізначну семантику, що виходить за межі можливостей кількісних 
опосередкувань. Відсутність демаркації цих двох підходів – 
академічного та глибинного – породжує безліч непорозумінь 
дискредитаційного характеру, уповільнюючи розвиток наукової 
психології загалом. Особистісні проблеми суб'єкта залишаються на 
узбіччі традиційних досліджень через невідповідність науково-
методичного та інструментального забезпечення. 

Класична наука переважно формулює питання: «Як?», 
«Чому?», практична ж психологія – «Яка першопричина?», «Який 
смисл?» Завдання глибинної психології – розкрити імпліцитний сенс 
спостережуваної ззовні мимовільної активності суб'єкта, а це 
потребує розуміння когнітивно-логічної впорядкованості несвідомого. 
Останнє передбачає розробленість проблеми інтерпретації, яка 
залежить від точності діагностики в єдності з психокорекцією, що 
має процесуальний, багаторівневий характер і спирається на 
діалогічну взаємодію із суб'єктом. Поглиблення самосвідомості 
суб'єкта відкриває перспективи реконструювання ним власних 
позицій, поглядів на себе, на об'єктивний світ, на людей.  

Осмислення досвіду глибинного пізнання в ракурсі 
психодинамічної методології дає підстави сформулювати низку 
провідних тез, важливих для дослідження психіки в її цілісності. 

• Сутність психічного полягає в єдності свідомого і несвідомого 
за наявності їх автономії та суперечливості взаємозв'язків на зразок: 
«антагонізм і антиномія». 

• Автономія сфер свідомого і несвідомого є відносною, проте 
не абсолютною. Вона задана генезисом соціалізації психіки суб'єкта, 
але не дана апріорі. 

• Свідоме, як і несвідоме, передбачає відмінності в їх 
функціональній організації: дискретність свідомості і 
симультанність несвідомого та структурну їх асиметрію. 
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• Система психологічного захисту у двох її провідних 
різновидах – базальному і ситуативному – подібна до структурно-
функціональних особливостей психіки загалом, зокрема 
характеризується автономією і суперечливістю взаємозалежностей, 
як і енергетичною різноспрямованістю, асиметрією провідних 
тенденцій. 

• У своїй цілісності психіка піддається впливу двох видів 
суперечностей: антагонізм («по вертикалі») і антиномія («по 
горизонталі»), які маскуються від свідомості захистами шляхом 
відступів від реальності. 

• Психічне знаходиться на перетині «вертикалі» і «горизонталі», 
тому в будь-якій активності (поведінці) присутнє як свідоме, так і 
несвідоме з динамікою пріоритетності.  

• Пізнання психічного в психодинамічному ракурсі передбачає 
процесуальність діагностики, що спирається на діалогічну взаємодію 
з респондентом, яка каталізує його спонтанно-мимовільну поведінку 
та є передумовою ефективності інтерпретації. 

• Психічне – це «свідоме і несвідоме», яке має у структурному 
аспекті відмінності (відповідно: ізоморфізм – гомоморфізм; 
подібність – відмінність; однозначність – полізначність тощо). 

• Структурно-функціональні параметри системи несвідомого 
незалежні від «статі, простору і часу» за збереження емотивності 
пріоритетів інфантильних цінностей, породжених едіпальною 
залежністю суб'єкта. 

• Смисл несвідомого відображається в ітеративності 
(повторюваності) окремих характеристик, які заявляють про себе в 
спонтанно-поведінковому матеріалі, що ілюструє: закон 
«вимушеного повторення»; феномен «хибного кола»; об'єктні 
відношення; захисні механізми (проекція, перенесення, заміщення та 
ін.). 

• Гармонійність психічного полягає не лише в рівновазі потягів Ід 
з потребами і можливостями Я, а й у пріоритеті його просоціальних 
тенденцій, що має вияв у: інтеграції «принципу задоволення» з 
«принципом реальності»; ослабленні імперативу інфантильних 
(глибинних) цінностей та автоматизованості психологічних захистів, 
які не втрачають залежності від очікувань ідеалізованого Я; 
пом'якшенні внутрішньої стабілізованої суперечності «логіки 
свідомого» «логіці несвідомого» («іншій логіці»). 

• Свідоме є інкорпорованим у навколишній, просоціальний світ, 
несвідоме ж асимільоване з глибинними інтересами, які прагнуть 
реалізуватися в поведінці. 
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• Інтеграційною ланкою між сферою свідомого і несвідомого є 
система психологічних захистів, забезпечувана викривленнями 
реальності (суб'єктивна інтеграція психіки). Проблема в ілюзорності 
такої інтеграції за наявності показників об’єктивної 
дезінтегрованності психічного. Створюється ситуація внутрішньо 
заданого дуалізму – об’єктивна дезінтегрованність психіки і 
суб’єктивна її зінтегрованність відповідно до бажань (очікувань) 
ідеалізованого Я, що виявляється в таких показниках психічного, як: 
дискретність – симультанність; симетрія – асиметрія; антагонізм – 
антиномія; ізоморфізм – гомоморфізм та ін. 

В академічному дослідженні зазначені вище особливості 
психічного не враховуються ні теорією, ні практикою. Більше того, 
спостерігається усталений пріоритет дослідницької уваги до сфери 
свідомого та ігнорування впливу на неї несвідомого. У класичному 
дослідженні в абсолют зводяться кількісні дані, що відображають 
прямолінійні взаємозалежності в психіці. У психоаналітичному ж 
ракурсі вони пізнаються опосередковано, контекстно, із 
залученням метафоричності й архетипності допоміжних засобів 
експлікування семантики несвідомого. Академічна психологія робить 
акцент на так званому чистому матеріалі, опосередкованому 
математичними обчисленнями за ігнорування феноменологічної 
його індивідуалізованості. У психодинамічному дослідженні 
провідним є аналіз асоціативно-логічних ланцюжків, презентованих 
мимовільною активністю суб’єкта, що заявляють про себе 
повторюваністю (ітеративністю), незмінністю (інваріантністю) 
смислів спонтанної активності на тлі їх сюжетної варіативності. 

Психоаналітична інтерпретація сприяє розширенню 
самосвідомості суб'єкта, каталізує окремі аспекти його особистісного 
потенціалу, заблокованого фіксаціями негараздів минулого досвіду, 
які узгоджуються (від протилежного) з «фізіогенезом формування 
життєво важливих функцій під впливом чинників повторення» (П. К. 
Анохін). Уточнімо: в контексті філогенезу факт повторення сприяв 
формуванню життєво важливих функцій, а у випадку з несвідомим – 
повторення, що має вияв у спонтанній поведінці, є сигналом 
негараздів, тобто пробуксовування (зупинки) в ґенезі і прогалин у 
функціональній динаміці психіки. Спостерігається асиметрія двох 
сфер психічного (свідомого і несвідомого), що задає 
різноспрямованість енергетичних потоків. Інакше кажучи, 
повторення, про які пише П. К. Анохін, зорієнтовані на прогресивну 
локалізацію функцій, а досліджувані нами вказують на регрес, 
пов'язаний із генералізацією деструкцій психіки на просоціальну 
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сферу самореалізації особистості. Відтак стає зрозумілим, що 
виявлення «повторень» у глибинно-психологічному ракурсі та 
усвідомлення суб'єктом їх внутрішньої логічно заданої 
впорядкованості сприяють нейтралізації дисфункціонального 
аспекту психіки, що і відкриває перспективи самоактуалізації 
потенціалу учасників. Натомість опосередкованість висновків 
кількісними показниками може відволікати дослідника від живого 
контакту з респондентом через нерозуміння важливості пізнання 
спонтанно-поведінкового (феноменологічного) фактажу з іманентно 
притаманним йому імперативом несвідомого. Все це – невід’ємна 
передумова адекватності глибинного дослідження і науковості 
інтерпретаційних висновків про психічне в його цілісності. Академізм 
у дослідженні психічного виявляється також у спробах пізнання 
несвідомого окремо від свідомості, без урахування взаємозв'язків 
цих двох сфер, що і є провідною лінією глибинних досліджень. 

Отже, традиційна психологія через відсутність відповідної 
методології та філософії розуміння природної сутності психічного 
зараховує несвідоме до категорії «недоторканого» і «непізнаного». 
Ситуація ускладнюється ще й тим, що традиційно артефактні 
висновки екстраполюються на психіку загалом, тобто і на несвідоме, 
яке має функціональні відмінності від свідомості. Екстраполювання 
висновків академічної психології на цілісну психіку саме по собі 
знімає необхідність пізнання несвідомої сфери. За таких обставин 
лише деякі аспекти свідомого (враховуючи наявність його автономії 
від несвідомого) можуть бути розкриті за законами строгого 
експерименту, а справжня сутність психічного у їх внутрішніх 
взаємозв'язках залишається за кадром. 

Від вирішення проблеми пізнання цілісної психіки залежать не 
тільки перспективи розвитку психології як науки, а й формування 
адекватної методології, включаючи інструментарій надання 
практичної допомоги суб'єкту у вирішенні його особистісних 
проблем. На наше переконання, пізнання психіки дорослої людини 
має відбуватися паралельно із наданням їй допомоги у розв’язанні 
внутрішніх суперечностей, які є замаскованими від свідомості  
викривленнями реальності. Поза сумнівом, зберігають дослідницьку 
актуальність питання ґенези несвідомого, його зв’язків зі свідомим, 
взаємозалежності та методології пізнання в контексті автономії та 
взаємозв’язків цих сфер. Наукова увага до вказаних проблем 
зруйнує міф про абсолютну автономію свідомого. Не можна 
забувати, що пізнання несвідомого потребує обов’язкового 
включення феномену свідомого; у процесі пізнання свідомого 
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несвідоме, яке іманентно, латентно, хоч і незмінно, притаманне 
психічному, є невидимим (замаскованим), недоступним 
спогляданню, що призводить до його ігнорування дослідником. 
Хочеться сказати, що якби наукові дослідження орієнтувалися на 
доступність спогляданню, то природа багатьох речей була б 
незбагненною. Представлений вище матеріал доводить спільність 
онтологічних проблем як для психології, так і для філософії, що 
має перспективу розвитку в категорії «онтологічне несвідоме». 

(7) Зупинімося докладніше на причинах пробуксовування 
досліджень психіки в її цілісності. Головна з них – з одного боку, 
невідповідність академічних методів природі пізнання 
психічного, а з іншого – наукове вивчення несвідомого від самого 
початку передбачає наявність наукових знань про його справжню 
природу, як і про специфіку взаємозв'язків зі свідомим. Зважаючи на 
багатолітній досвід досліджень, уточнімо деякі важливі аспекти 
розуміння несвідомого, які потрібно враховувати у процесі 
дослідження психічного: 

• Симультанність процесів несвідомого (включаючи їх 
емотивність) не припускає алгоритмізованості і формалізованості 
процедури пізнання феномену психічного. Несвідоме 
підпорядковане ймовірнісній логіці і функціонує за законами «іншої 
логіки» порівняно з «логікою свідомого». 

• Класична процедура дослідження має дискретний характер з 
орієнтацією на кількісні показники, які можуть бути віднесені лише до 
пізнання свідомого (за ігнорування несвідомого), несвідоме ж 
підкоряється пріоритетам емотивної значущості пережитих подій, 
латентно-синтезованих у «позадосвідному», «метадосвідному». 

• Пізнання свідомого в класичній психології спрямоване на 
концептуально-понятійні передумови, природа ж несвідомого 
феноменологічна і детермінована внутрішньо, а це передбачає 
створення (у процесі дослідження) умов для спонтанної поведінки 
суб'єкта. Феноменологічна мова респондента є пріоритетною у 
глибинному пізнанні, що зумовлене її симультанним злиттям з 
логікою прихованих смислів спонтанної поведінки. У традиційному 
дослідженні провідною є стандартно-академічна «термінологічна» 
мова, яку визначає експериментатор. 

• Класична психологія зазвичай орієнтована на знакові засоби 
пізнання, без урахування можливостей образно-символічної й 
архетипної презентації несвідомого, що включає холістичність 
когнітивних стратегій. 
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• Експериментально-дослідницька процедура пізнання 
свідомого передбачає чіткість прогнозів у форматі їх двозначності: 
«істинне або хибне», натомість пізнання несвідомого передбачає 
полізначність: «і те, й те»; «більше і менше» за умов ситуативної 
пріоритетності одного з них. У полі уваги дослідника потрапляють 
смисли, конкретизовані свідомістю респондента, за якими приховано 
семантику полівалентності мотивів поведінки. Саме ймовірнісне 
прогнозування дає змогу пізнати необхідність, зумовлену 
енергетичним імперативом імпліцитних детермінант, що виявляють 
себе в сукупності випадковостей. 

• У процесі пізнання несвідомого заслуговують на увагу лише ті 
окремі риси і характеристики поведінки, які вирізняються 
інваріантністю, ітеративністю (повторюваністю) на тлі її ситуативно-
сюжетної варіативності. Традиційне ж дослідження орієнтоване на 
повторення поведінки як такої, більше того, повторення є основою 
експерименту і підставою для остаточних висновків. 

• Пізнання несвідомого передбачає розуміння таких категорій, 
як диспозиція, тенденція, установка тощо, які, крім смислового 
навантаження, мають емотивно-енергетичну складову. У 
традиційному дослідженні домінує раціональний компонент, що 
базується на чіткості прогнозованого дослідником результату. 

• Пізнання несвідомих аспектів психіки долає центрованість на 
прямій каузальній залежності через імовірнісний прогноз, що 
узгоджується з «принципом додатковості», який передбачає 
контекстність і опосередкованість пізнання, а також метафоричність 
«стимульного» матеріалу. 

• Для розкриття сутності несвідомого потрібне знання категорії 
«метадосвідного» («позадосвідного») у взаємозв'язку з 
онтологічним несвідомим, чого не враховує академічний підхід. 

• Класична психологія в процесі експерименту випускає з поля 
уваги смисли в їх імпліцитній індивідуалізованості, що має вияв у 
спонтанній активності суб’єкта. Глибинне дослідження 
зосереджується на проблемі глибинного пізнання поведінки. 

• Традиційні психологи орієнтовані на підтвердження знаного 
(відомого) явним, що не властиво глибинному пізнанню. Глибинне 
ж пізнання завжди відкриває істину вперше в неповторному процесі 
діалогічної взаємодії з респондентом. Спостережуване явище 
глибинний психолог не вкладає в прокрустове ложе певного 
теоретичного розуміння; не шукає ключик пізнання лише там, куди 
падає світло академічного ліхтаря, а слідує за континуальністю 
мимовільної активності суб’єкта. 
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• В академічній психології, яка не володіє таємницями законів 
функціонування несвідомого, відсутній інструментарій перетворення 
прихованих, імпліцитних смислів психічного на явні (усвідомлювані); 
немає практики процесуальної діагностики, яка передбачає 
каталізуючий діалог з подальшою інтерпретацією поведінкового 
матеріалу. Лише діагностично точне слово глибинного психолога 
здатне увібрати в себе «чистоту» сенсу і надати йому значення, яке 
буде сприйняте респондентом, з наступною каталізацією 
прогресивного реконструювання його психіки в напрямі підсилення 
адаптивних процесів. 

• Схильність до каузальної однозначності пізнання заважає 
академічній психології розуміти суперечливу сутність психічного та 
шляхи її нейтралізації, що потребує володіння інструментарієм 
розширення самосвідомості суб'єкта. 

• Класична психологія віддає перевагу вербальним 
параметрам дослідницької процедури, що відсуває в тінь архетипну 
каталізацію змісту несвідомого з урахуванням образності його мови і 
холістичності презентації смислів у спонтанно-поведінковому 
(вербально-невербальному) матеріалі. 

Висновки. Відмінності традиційного (академічного) та 
психодинамічного підходів дослідження феномену психічного 
зумовлюють необхідність урахування специфічності сфери 
несвідомого в її багатофакторності і полімодальності смислових 
значень, чому й присвячено основний зміст статті. Стають більш 
зрозумілими причини віднесення академічними психологами 
несвідомого до галузі психіатрії чи клінічної психології. Несвідоме в 
контексті здорової психіки згадується в академічній психології лише 
номінально. Ігнорування самої наявності неусвідомлюваної сфери у 
психічно здорових людей закриває перспективи адекватного 
дослідження та розуміння цілісної психіки. 

Спроби психологів наблизитися до дослідження несвідомого, 
зокрема теорія установки і проективні методи, не забезпечують 
бажаного результату. У проективних спробах спостерігалася 
неузгодженість оптимального стимульного матеріалу (кольоровий 
тест Люшера, плями Роршаха, ілюстрації Розенцвейга та ін.) з 
формалізованістю інтерпретації емпіричних результатів, що 
ускладнює орієнтацію на глибинне пізнання. У психодинамічному 
ракурсі важливим є асимілювання суб'єктом вхідної інформації, яка 
презентує йому не готовий висновок, що спирається на 
математично-формалізовану процедуру, а процес наближення до 
логічної впорядкованості та неповторності його внутрішнього 
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індивідуалізованого світу. Тому спроба проективних методів, як і 
теорії установки Д. Узнадзе, прокласти місток між академічним і 
глибинним підходом до пізнання психіки сама по собі заслуговує на 
увагу та схвалення, проте не дає бажаного результату через 
невідповідність процедури формалізації симультанної сутності 
психічного. Саме глибинна психологія, що розвивається в 
психодинамічній парадигмі, відкриває перспективи зняття 
традиційних бар'єрів у пізнанні психічного в єдності взаємозв'язків 
свідомого і несвідомого. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГА-ПРАКТИКА У 

СУЧАСНОМУ ВНЗ 
У статті висвітлено методологічні засади організації 

психологічного супроводу професійної підготовки психолога-
практика, що покликаний оптимізувати процеси формування його 
психологічної готовності до професійної діяльності шляхом 
забезпечення умов для розвитку та синтезу психологічної та 
професійної зрілості. Доведено, що синтез психологічної та 
професійної зрілості відбувається завдяки паралельності 
навчальних і психотерапевтичних впливів, забезпечуючи доцільну 
доповнюваність процесів персоналізації і персоніфікації в 
особистості фахівця. 

Ключові слова: психологічна готовність, психологічна 
зрілість, професійна зрілість, персоналізація, персоніфікація, 
тріадний метод. 
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психологии ДГПУ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПСИХОЛОГА-ПРАКТИКА В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

В статье освящены методологические основы организации 
психологического сопровождения профессиональной подготовки 
психолога-практика, призванного оптимизировать процессы 
формирования его психологической готовности к 
профессиональной деятельности путем обеспечения условий для 
развития и синтеза психологической и профессиональной 
зрелости. Доказано, что синтез психологической и 
профессиональной зрелости происходит благодаря 
параллельности учебных и психотерапевтических воздействий, 
обеспечивая целесообразную дополняемость процессов 
персонализации и персонификации в личности специалиста. 

Ключевые слова: психологическая готовность, 
психологическая зрелость, профессиональная зрелость, 
персонализация, персонификация, триадный метод. 
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT 

IN THE PROCESS OF A PRACTISING PSYCHILOGIST’S 
PROFESSIONAL TRAINING IN MODERN NIGHER EDUCATION  

The article deals with the methodological principles for providing 
a psychological support in the process of a practicing psychologist’s 
professional training which, by providing special conditions for the 
development and synthesis of the psychological maturity and 
professional competence, serves to optimize the process of forming his 
psychological readiness for the professional activities. It is proved that 
the synthesis of the psychological and professional maturity arises from 
collateral educational and psychotherapeutic influence, which provides 
appropriate supplement to the process of personalization and 
personification in the personality of a specialist. 

Key words: psychological readiness, psychological maturity 
professional competence, personalization, personification, triad method. 

Постановка проблеми, її зв'язок із важливими науковими 
та практичними завданнями. Для сучасного суспільства є 
характерними значні зміни у соціально-політичній, екологічній, 
економічній та інших його сферах. Відповідно, змінюються пріоритети 
й вимоги до соціального і особистісного розвитку громадянина: його 
активності, творчого потенціалу, здатності самореалізовуватися і 
самовдосконалюватися, готовності й бажання приносити користь 
суспільству. Це відобразилося і на соціальному запиті до 
психологічної науки, яка все активніше включається у вирішення 
прикладних й практичних задач у різних галузях суспільного буття. 
Зростання потреби у психологічних знаннях спричинило швидкий 
розвиток мережі освітніх закладів, в яких проходить підготовка і 
перепідготовка психологів-практиків, що зумовило виникнення 
протиріччя між великою кількістю дипломованих психологів і 
недостатньою якістю їх підготовки. Брак професіоналізму таких 
фахівців негативно впливає на емоційне благополуччя всього 
суспільства, у зв'язку із чим все більш актуальною стає проблема 
професійного й особистісного розвитку спеціалістів даного профілю 
на етапі навчання у ВНЗ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. У працях багатьох 
вчених (Г.О.Балл, О.Ф.Бондаренко, Ж.П.Вірна, П.П.Горностай, 
Ю.Г.Долинська, І.В.Дубровіна, Ф.З.Кабіров, Д.О.Леонтьєв, 
Л.В.Лєжніна, С.Д.Максименко, Л.М.Мітіна, В.Г.Панок, В.Д.Потапова, 
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Н.І.Пов’якель, О.Ю.Пряжнікова, В.А.Семиченко, Н.В.Чепелєва, 
Н.Ф.Шевченко, Т.С.Яценко та ін.) висвітлюються питання 
професійного зростання майбутніх психологів: розвитку професійно 
важливих особистісних якостей, професійного мислення, здатності до 
рефлексії, професійної ідентифікації та професійного 
самовизначення, специфіки мотиваційного забезпечення процесу 
професійного становлення, ролі активних методів навчання та 
конкретних інтерактивних методик у цьому процесі; обґрунтовуються 
програми професійної підготовки і перепідготовки психологів у вищих 
навчальних закладах тощо. В цілому, більшість дослідників 
сходяться в тому, що основною проблемою при підготовці 
психологів-практиків у ВНЗ є суперечність між специфікою їх 
майбутньої професійної діяльності (її евристичністю, відсутністю 
формалізованих професійних задач і універсальних процедур, 
необхідністю врахування ситуативної специфіки й т.п.) і організацією 
навчання на психологічних факультетах сучасних ВНЗ. Найбільш 
важливими аспектами у підготовці психологів-практиків науковці 
вважають розвиток гуманістичної спрямованості, професійної 
компетентності, психологічної культури і професійної свідомості, 
передумовами чого вважають гуманістичні принципи організації 
навчального процесу, діалогічність стосунків його суб'єктів, 
рефлексивне середовище та якомога більш раннє занурення у 
професію. Однак, попри те, що проблема професійного становлення 
майбутніх психологів вивчалася досить широко, низка аспектів ще 
залишається нерозкритою. Зокрема, більш глибокого вивчення 
потребують такі питання як роль психологічної та передпрофесійної 
зрілості у становленні психологічної готовності до професійної 
діяльності психолога-практика, значення екзопсихічних й 
ендопсихічних механізмів для її розвитку та ін.  

Метою даної статті є висвітлення методологічних засад 
організації психологічного супроводу професійної підготовки 
психолога-практика у сучасному ВНЗ, що покликаний оптимізувати 
процеси розвитку його психологічної готовності до професійної 
діяльності в обраній галузі. 

Виклад основного матеріалу. Проведений нами аналіз дав 
змогу констатувати, що робота із формування готовності до 
професійної діяльності психолога-практика на етапі навчання у 
ВНЗ має передбачати два основні напрямки: розвиток 
психологічної зрілості (складовими якої є внутрішньоособистісна, 
емоційна, інтелектуальна і соціальна зрілість, що виявляються як 
здатність до самовизначення, самоприйняття, саморозвитку і 
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самореалізації) та розвиток передпрофесійної зрілості майбутнього 
фахівця, яка представляє собою поєднання мотиваційної 
спрямованості на професійну самореалізацію, професійної 
ідентичності й предметної підготовленості (сформованості системи 
професійно-важливих знань, вмінь та навичок спеціаліста). 
Зроблений висновок погоджується із неодноразово висловленою 
науковцями і практикуючими психологами ідеєю про те, що 
професійна підготовка психолога-практика обов'язково повинна 
містити у собі, поряд із традиційним навчальним процесом, 
елементи особистої (індивідуальної) психотерапії та супервізії, що 
забезпечить паралельність, а відповідно і доцільну доповнюваність 
(комплементарність) процесів персоналізації і персоніфікації в 
особистості майбутнього фахівця.  

Таким чином, передумовою готовності майбутнього спеціаліста 
до професійної діяльності психолога-практика можна вважати 
досягнення ним достатніх рівнів психологічної та професійної зрілості, 
а також їх синтез, що породжує нову якість (Л.С.Виготський). Ця 
якість і являє собою те складне утворення, яке ми розглядаємо як 
готовність, що представляє собою триєдність психофізіологічних 
властивостей і станів (як проявів Біологічного Я), системи 
професійно-важливих особистісних якостей (проявів Соціального 
Я) і ставлення (як прояву Духовного Я) людини.  

Важливим є також розрізнення понять «готовність до 
професійної діяльності» і «професійна придатність», що 
відображують різні аспекти феномену «відповідності» особистості й 
професії. Готовність відображає суб'єктивний (внутрішній) аспект, де 
на першому місті у розгляді даної відповідності стоїть особистість, у 
той час як придатність відображує об'єктивний (зовнішній) аспект, де 
перше місце посідає професія (її вимоги до особистості майбутнього 
фахівця). Отже, готовність скоріше свідчить про внутрішню 
налаштованість суб'єкта діяльності (бажання у поєднанні із 
внутрішньою впевненістю у власній спроможності). 

Викладені вище положення дозволяють стверджувати, що 
формуванню готовності до професійної діяльності психолога-
практика істотно сприятиме одночасна активізація екзопсихічних та 
ендопсихічних механізмів.  

Спираючись на праці Ф.З.Кабірова, Д.О.Леонтьєва, 
С.Д.Максименка, Ю.І.Машбиця, Р.Д.Санжаєвої та ін., під 
психологічним механізмом ми розуміємо певний психологічний 
процес, що є основою, рушійною силою іншого, більш складного, 
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психологічного процесу, відображуючи взаємодію між його 
елементами як системи.  

Розвиток готовності до професійної діяльності ми розглядаємо як 
процес, що відображує взаємодію між елементами системи 
«особистість – професія», яка є частиною системи «Я – зовнішній світ» 
(зона екзопсихічних механізмів). Однак «Я», згідно до запропонованої 
нами концепції тріадної індивідуальності, також виступає складною 
системою, взаємодія елементів якої (Біологічне Я – Соціальне Я – 
Духовне Я) є зоною ендопсихічних механізмів. 

Основні положення згаданої концепції полягають у тому, що 
людина являє собою надскладну й високоорганізовану біологічну 
систему, (безпрецедентну для іншого тваринного світу), здатну до 
саморозвитку і самотрансформації, основою розвитку якої є нужда  
як генетично вихідна одиниця (С.Д.Максименко). Маючи біо-
соціально-духовну природу ця інформаційно-енергетична 
властивість розгортається як суперечлива єдність трьох 
енергетичних потоків: біологічна природа нужди знаходить вияв у 
проявах спонтанної активності, соціальна – адаптивної 
активності, духовна – перетворювальної (творчої) активності 
людини.  

Втілюючись в актах життєдіяльності, ця активність призводить 
до формування нових психічних утворень, що структуруючись 
навколо енергетично зарядженого ядра (нужди), складають 
унікальну систему – людську індивідуальність.  

 
Рис.1. Тріадна структура індивідуальності людини  
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В ній виділяються три підструктури біологічне Я (що 
«піклується» про збереження і продовження життя, тобто про 
задоволення біологічних потреб організму людини); соціальне Я (що 
прагне максимально комфортного існування у системі соціальних 
взаємовідносин) й духовне Я (основною метою якого є ствердження 
унікальності людини, розкриття її внутрішніх потенціалів, а також (на 
більш пізніх етапах розвитку) - гармонізація внутрішнього світу, 
тобто ефективна і неконфліктна взаємодія між підструктурами 
тріади). Напружена взаємодія цих внутрішніх різноспрямованих 
тенденцій і є основною рушійною силою психічного розвитку 
людини, головний зміст якого може бути представлений як 
поступове оволодівання власним внутрішнім світом.  

Отже, про силу біологічного Я можна судити за рівнем 
загального енергетичного потенціалу людини, про силу соціального 
Я – за рівнем адаптивних її можливостей, про силу духовного Я – за 
рівнем творчих здібностей і здатності до самоактуалізації. 

Повертаючись до розгляду психологічних механізмів готовності 
до професійної діяльності психолога-практика, варто зазначити, що в 
якості екзопсихічних ми розглядаємо механізми психічного 
відображення, опредметнення (втілення) й проектування майбутнього 
(описані С.Д.Максименко як механізми розвитку і функціонування 
психіки)); ендопсихічними ж, на нашу думку, можна вважати 
механізми переживання, ізживання (відреагування) й проживання 
(виділені в роботах О.Б.Орлова)). 

Перші активують тріаду в цілому, тобто у кожному з цих 
процесів відбивається активність усіх трьох підструктур 
індивідуальності (у різному співвідношенні), тоді як ендопсихічні 
механізми відображують діяльність окремих її підструктур (механізм 
переживання - Біологічного Я, ізживання - Соціального Я, проживання 
- Духовного Я), що дозволяє здійснювати диференційовану 
активізацію підструктур індивідуальності, а відповідно й контролювати 
процес їхньої взаємодії.  

Активізація екзопсихічних механізмів в процесі професійної 
підготовки майбутнього психолога (при ознайомленні з теоретичними 
аспектами предмета праці й формуванні навичок використання 
отриманих знань у предметній діяльності) є передумовою 
становлення його передпрофесійної зрілості (як результату 
персоналізації); активізація ендопсихічних механізмів, що 
відбувається в процесі особистої терапії через внутрішній тріалог 
(термін О.Б.Орлова) підструктур індивідуальності, є передумовою 
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становлення психологічної зрілості (як результату персоніфікації) 
майбутнього фахівця.  

 
Рис.2. Механізми розвитку готовності до професійної 

діяльності психолога-практика. 
Одночасна активізація екзопсихічних та ендопсихічних 

механізмів сприяє синтезу психологічної та передпрофесійної 
зрілості, що є передумовою становлення готовності до професійної 
діяльності психолога-практика. 

На основі вищевикладених положень, відштовхуючись від 
екзистенційно-гуманістичних традицій у практиці психологічної 
допомоги (від клієнт-центрованої психотерапії до гештальт-терапії і 
психодрами), нами була розроблена «Комплексна програма 
психологічного супроводу професійного становлення психолога-
практика», основною метою якої є сприяння розвитку у фахівців 
допомагаючих професій психологічної готовності до професійної 
діяльності шляхом забезпечення оптимальних умов для розвитку та 
синтезу їх психологічної і професійної зрілості, що відбувається 
завдяки паралельності навчальних і психотерапевтичних впливів, 
забезпечуючи доцільну доповнюваність (комплементарність) 
процесів персоналізації і персоніфікації в особистості фахівця.  

Розроблена програма реалізується через такі форми роботи 
як:  

 надання індивідуальних консультацій (терапевтичне та 
методичне консультування, супервізія) для студентів і випускників 
психологічних факультетів ВНЗ та практикуючих психологів;  

 ведення терапевтичних груп «Мій внутрішній світ» (10-15 
осіб) для студентів психологічних факультетів, що відбувається 
паралельно із традиційним навчальним процесом ВНЗ; 
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 ведення навчально-терапевтичних груп «Психологічна 
майстерня» (12-25 осіб) для студентів і випускників психологічних 
факультетів та практикуючих психологів. 

Методологічною основою усіх вказаних форм роботи є 
запропонована нами концепція тріадної індивідуальності, на базі 
якої нами був розроблений і апробований тріадний метод 
психологічної допомоги, що полягає у комплексності 
психотерапевтичного (персоніфікуючого) впливу за рахунок 
триєдності психологічного контакту (КПЕТІОСу), що реалізується як 
почергова активізація соціальної (емлогічний контакт), біологічної 
(емпатичний контакт) й духовної (емфілічний контакт) підструктур 
індивідуальності клієнта (при одночасній активованості відповідних 
структур у самого терапевта), їх конструктивна дезінтеграція та 
реінтеграція.  

Прикладом може служити базовий методичний прийом «Рух 
по спіралі»: в процесі обговорення проблемної ситуації терапевт 
«водить клієнта колами» від однієї його підструктури до іншої, 
будуючи терапевтичну взаємодію спочатку на когнітивно-
поведінковому рівні (встановлення й підтримання емлогічного 
контакту (контакту із Соціальним Я)), потім - на емоційно-тілесному 
рівні (встановлення й підтримання емпатичного контакту (контакту із 
Біологічним Я)), а потім - на образно-семантичному рівні 
(встановлення й підтримання емфілічного контакту (контакту із 
Духовним Я)) і т.д. «по спіралі»..., відслідковуючи зміни на кожному 
рівні.  

За необхідності ця робота може бути доповнена такими 
психотехнічними прийомами як «Три стільці» або «Символізація» (із 
використанням іграшок, каменів, малюнків). У груповій роботі 
додатковими (або ж самостійними) прийомами можуть бути такі як 
«Інсценування», «Внутрішній голос», «Чуттєвий досвід», «Діалог 
тріад» та ін., що проводяться із залученням учасників групи в якості 
«символічних об'єктів» (біологічної, соціальної чи духовної 
підструктур протагоніста). 

При розробці програми навчально-терапевтичного тренінгу 
«Психологічна майстерня» ми додатково спиралися на ідеї, 
викладені у роботах К.-Г.Юнга, Ф.Перлза, Е.Берна, Ю.Джендліна, 
О.Б.Орлова, К.Роджерса та ін., а також на практичні рекомендації, 
що містяться у посібниках Ф.Бурнард, М.М.Васильєва, 
С.В.Васьківської, П.П.Горностая, Н.І.Козлова, С.В.Петрушина, 
Г.В.Старшенбаума, Г.В.Тимошенко та ін.  
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Розроблена програма розрахована на 9 занять (по 7-8 годин 
кожне, з інтервалом у 3-5 тижнів) та містить п'ять взаємопов'язаних 
блоків. 

1-й – Організаційно-вступний блок (заняття №1): первинне 
ознайомлення учасників з теоретичними основами та принципами 
тріадного методу психологічної допомоги на основі КПЕТІОСу; із 
авторською концепцією готовності до професійної діяльності 
психолога-практика та механізмами її формування; знайомство 
учасників групи один з одним, обговорення правил роботи у групі, 
прояснення й корекція очікувань, складання індивідуальних 
контрактів.  

2-й – Когнітивно-поведінковий блок «Знак» – охоплює два 
заняття (№2-3), що присвячені роботі із соціальною підструктурою 
індивідуальності («внутрішній спостерігач», за О.Б.Орловим). 
Загальною метою занять цього блоку є формування активної, 
відкритої позиції безумовного прийняття і позитивного ізживання 
(відреагування); розвиток здатності й готовності до емлогічного 
контакту з іншим і самим собою (збіг, контактування із логікою 
міркувань, прийняття думок, уявлень) за допомогою раціональної 
знакової мови поведінки («мови» Соціального Я).  

В процесі роботи у даному блоці додатково використовуються 
методи таких психотерапевтичних напрямків як нейролінгвістичне 
програмування, поведінкова та когнітивна психотерапія, гештальт-
терапія, психодрама, трансактний аналіз, логотерапія і сократичний 
діалог (майєвтика) та ін. Обговорюються й опрацьовуються такі теми 
як соціальні ролі, ігри, сценарії; психологічні межі і внутрішня 
свобода; шаблони і порушення контакту як захисні механізми та 
поведінкові прояви (проекція, інтроекція, конфлюенція, 
ретрофлексія, профлексія, дефлексія, еготизм), когнітивні схеми, 
соціальні стереотипи і переконання, мета-модель у роботі з клієнтом 
(викривлення, узагальнення, вилучення, пресупозиції) тощо. 

3-й – Емоційно-тілесний блок «Сигнал» – охоплює два заняття 
(№4-5), що присвячені роботі з біологічною підструктурою 
індивідуальності («внутрішній клієнт», за О.Б.Орловим). Загальною 
метою занять цього блоку є формування позиції суб'єкта 
емпатичного переживання; розвиток готовності і здатності до 
емпатичного контакту з іншим і самим собою (збіг, контактування з 
чуттєвою стороною життя, здатність до емоційного відгуку та 
почуттєво-резонансного «розуміння» емоцій і переживання почуттів) 
за допомогою сигнальної мови тіла («мови» Біологічного Я).  
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В процесі роботи у даному блоці додатково використовуються 
методи таких психотерапевтичних напрямків як тілесна терапія і 
психосоматика, гештальт-терапія, клієнт-центрований підхід, техніки 
релаксації та фокусування, «резонансний метод» С.В.Петрушина та 
ін. Обговорюються й опрацьовуються такі теми як експресія й 
спонтанність, енергетика, придушені почуття і м'язові затиски, 
неконтрольовані емоції й нав'язливі рухи як тілесні симптоми, 
процес перебігу емоцій (крива оргазму і цикл контакту), первинні 
емоції та заміщення емоцій, конгруентність і невербальні ключі, 
трансферні й контртрансферні стосунки із клієнтом та ін. 

4-й – Інтуїтивно-семантичний блок «Символ» – охоплює два 
заняття (№6-7), що присвячені роботі з духовною підструктурою 
індивідуальності («внутрішній терапевт», за О.Б.Орловим). 
Загальною метою занять цього блоку є формування позиції суб'єкта 
проживання (буття як ціннісного процесу (у концепції К.Роджерса)); 
розвиток готовності і здатності до  емфілічного контакту з іншим і 
самим собою (збіг, контактування з найбільш глибокими, сутнісними 
проявами життя); конгруентне самовираження й вираження іншої 
людини за допомогою символічної мови інтуїцій, образів і станів 
(«мови» Духовного Я).  

В процесі роботи у даному блоці додатково використовуються 
методи таких психотерапевтичних напрямків як процесуальна 
терапія, біоенерготерапія та екстрасенсорика, трансперсональний 
напрямок, символдрама (візуалізація й символізація), юнгіанський 
аналіз, гештальт-терапія, екзистенційний аналіз, релаксаційно-
медитативні практики, елементи арт-терапії та ін. Обговорюються й 
опрацьовуються такі теми як образ себе і світу, інтуїція і надчуття, 
феноменологія та екзистенція, цінності і смисли, ціннісний процес 
(за К.Роджерсом), метафори і символи у психотерапії, робота зі 
сновидіннями тощо. 

5-й – Інтегративно-заключний блок – охоплює два заняття 
(№8-9): інтеграція підструктур та підбиття підсумків проведеної 
роботи. 

Кожне заняття передбачає значне різноманіття форм роботи, 
серед яких: міні-лекції та майстер-класи; вправи на самопізнання і 
соціальну взаємодію; рольові ігри в парах та міні-групах («психолог-
клієнт», «психолог-клієнт-спостерігач», «супервізія» тощо); 
«Sharing»; індивідуальна психотерапевтична «сесія» в загальному 
колі та ін. Основними психотехнічними прийомами є пасивне й 
активне емпатичне слухання, відображення переживань і перевірка 
розуміння (зворотній зв'язок); мова прийняття (безоцінного 
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ставлення) та Я-висловлювання; фокусування і медитація; 
моделювання; психомалюнок, пантомімічні етюди, вербалізація й 
вокалізація, а також творче поєднання експресивних мистецтв; 
інтерпретація і драматизація сновидінь та імаго-образів; 
рефлексивні роздуми та ін.  

Розкриваючи та ілюструючи на практиці сутність тріадного 
методу психологічної допомоги, ведучі організовують роботу 
учасників так, щоб кожен з них мав змогу випробувати його на собі 
(як в ролі клієнта, так і в ролі психолога-консультанта), контролюють 
хід виконання вправ і обговорення досвіду. Завдяки інтенсивним 
тренуванням, в яких моделюються елементи основних ситуацій 
професійної діяльності психолога-практика, учасники отримують змогу 
оволодіти не тільки теоретичними знаннями, а й відповідними 
практичними навичками та вміннями, а саме:  

 чути і розуміти «послання» свого Соціального Я та 
конгруентно виражати себе за допомогою раціонально-знакової мови 
поведінки;  

 встановлювати й підтримувати контакт із логікою міркувань 
іншої людини, приймати її думки та уявлення на когнітивно-
поведінковому рівні; 

 чути і розуміти «послання» свого Біологічного Я (емоції і 
відчуття) та конгруентно виражати себе за допомогою сигнальної мови 
тіла;  

 встановлювати й підтримувати контакт з чуттєвою сферою 
життя іншої людини, приймати її переживання на емоційно-тілесному 
рівні; 

 чути і розуміти «послання» свого Духовного Я та конгруентно 
виражати себе за допомогою символічної мови інтуїцій, образів і 
станів;  

 встановлювати й підтримувати контакт з найбільш глибокими, 
сутнісними проявами життя іншої людини на інтуїтивно-семантичному 
рівні. 

Висновки і перспективи подальших розробок у даному 
напрямку 

В результаті впровадження запропонованої нами програми 
психологічного супроводу, на основі діагностичних зрізів та 
самозвітів учасників було встановлено, що спеціально організована 
комплексна робота, базована на паралельності навчальних 
(персоналізуючих) та психотерапевтичних (персоніфікуючих) 
впливів, сприяє синтезу професійної та психологічної зрілості 
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студентів, що відображується на рівні їх готовності до професійної 
діяльності психолога-практика.  

Перспективами дослідження поставленої проблеми можна 
вважати більш глибоке вивчення дії окремих механізмів в процесі 
особистої та групової психотерапії, а також апробацію й аналіз 
ефективності різних методів персоналізуючого і персоніфікуючого 
впливу, що можуть бути використані для їх активації. 
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РІЗНІ ПІДХОДИ ДО КОРЕКЦІЇ СИМПТОМОКОМПЛЕКСУ 
«ЕМОЦІЙНОГО ХОЛОДУ» У ЖІНОК 

Стаття присвячена аналізу симптомокомплекса 
«емоційного холоду» у жінок у юнгіанскій та поведінково-
когнітивних традиціях. Описано основні архетипи, що 
відповідають моделям поведінки жінок у сучасній культурі й 
репрезентують стійкі форми реалізації симптомокомплекса 
«емоційного холоду». А також описано основні етапи роботи по 
корекції симптомокомплексу «емоційного холоду». 
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«ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ХОЛОДА» У ЖЕНЩИН 
Статья посвящена анализу симптомокомплекса 

«эмоционального холода» у женщин в юнгианской и поведенческо-
когнитивной традиции. Описаны основные архетипы, 
соответствующие моделям поведения женщин в современной 
культуре и репрезентирующие устойчивые формы реализации 
симптомокомплекса «эмоционального холода». А также описаны 
основные этапы работы по коррекции симптомокомплекса 
«эмоционального холода». 
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холода», архетип. 

ASLANYAN T.S. 
- PhD in psychology, associate professor of department of applied 

psychology DSPU 
DIFFERENT APPROACHES OF CORRECTION THE  SYMPTHOM OF 

WOMEN'S "EMOTIONAL COLD"  
The article analyzes the symptomcomplex of women’s «emotional 

cold» in the Jungian and cognitive-behavioral tradition tradition. 
Describes the basic archetypes corresponding to the women’s behavior 
of modern culture and represent resistant forms of the implementation of 
symptoms of «emotional cold». Also describes the main stages involved 
in the correction of symptoms of "emotional cold". 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 

важливими науковими та практичними завданнями. Останніми 
роками в літературі описано феномени страху психологічної 
інтимності [2], міжособистісної залежності [3], інтимофобії [4], 
самотності тощо, що є по суті рівневими, адже вони, по-перше, 
монопараметричні, по-друге – варіюють від мінімального до 
максимального вираження. Перспективним видається аналіз цієї 
феноменальної царини в поліпараметричній моделі – як певного 
симптомокомплексу, що на операціональному рівні репрезентує 
об’ємне, континуальне, типологічне утворення [5].  

Через це феномен нездатності створювати та зберігати 
психологічну інтимність ми позначили як симптомокомплекс 
(синдром) «емоційного холоду» [6]. Саме цей симптомокомплекс 
може бути причиною різних варіантів порушень інтимної комунікації, 
тоді як виявлення його структурних і функціональних характеристик 
є підґрунтям створення корекційних і профілактичних програм для 
жінок. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається 
автор. Опис різних феноменів «емоційного холоду» в 
міжособистісних стосунках можна віднайти в інтерпретації жіночих 
архетипових образів, поданих у роботах юнгіанської школи [7]. 
Останніми роками в сучасній психології сформувався окремий 
напрям, присвячений дослідженню жіночих архетипів [8,9,10,11]. 
Автори спеціально не звертаються до проблеми встановлення 
психологічної інтимності в міжособистісних стосунках, проте, 
аналізуючи жіночі архетипові образи, акцентують увагу на різних 
аспектах їхньої взаємодії з протилежною статтю. 

Так, Джин Шинода Болен [8], психоаналітик-юнгіанець, 
пропонує архетипи олімпійських богинь (старогрецька міфологія), 
які, на її думку, є втіленням життєвих моделей жінки в сучасній 
патріархальній культурі. Авторка окреслює три класи богинь таким 
чином: 

1. Богині-діви, до яких належать Артеміда – богиня полювання 
й Місяця, Афіна – богиня мудрості й ремесел, Гестія – богиня 
домівки. Ці образи – втілення жіночої незалежності, 
самодостатності, компетентності. Вони орієнтовані на досягнення й 
саморозвиток, що на сучасному рівні  можна зрозуміти як кар’єрну 
орієнтацію, незалежність, феміністичні цінності. Водночас реалізація 
цього архетипу передбачає відсутність теплих емоційних зв’язків із 
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партнерами-чоловіками чи дітьми, почуттів прихильності, любові. 
Така феноменологія укладається в межі поняття «емоційного 
холоду», що ми використовуємо. 

2. Уразливі богині, Гера – богиня шлюбу, Деметра – богиня 
родючості й землеробства, Персефона – донька Деметри. Це 
реалізація трьох традиційних жіночих ролей – дружини, матері, 
доньки. Як архетипові образи вони орієнтовані на побудову 
стабільних, емоційних стосунків, прихильності до значущих людей 
(дітей, чоловіків, батьків). Ця прихильність і породжує їхню 
уразливість, залежність від взаємин, приниження, образи й наруги. 
Дж.Ш. Болен, вірогідно, розглядає ці архетипи як прояви того, що 
інші дослідники називають міжособистісною залежністю, токсичними 
зв’язками, невротичною прихильністю. Проте авторка підкреслює, 
що всі подані в цьому класі богині знайшли в собі сили впоратися з 
виниклими обставинами й подолати душевний біль; 

3. Алхімічною богинею є богиня любові і краси Афродіта. Цей 
архетип поєднує в собі автономність богинь-дів і здатність до 
близькості, яка притаманна вразливим богиням. При цьому образ 
Афродіти здебільшого орієнтовано на інтенсивність стосунків із 
партнером, а не на їх постійність. 

Усі вищеописані моделі жіночої поведінки в різні культурні 
епохи наділяються як позитивними, так і негативними рисами. На 
сучасному етапі, відзначає Дж.Ш. Болен, у культурі все більше 
домінують архетипи богинь-дів, створюється все більше умов для їх 
реалізації, існує підтримка суспільством подібної моделі жіночої 
рольової поведінки. Водночас архетипи вразливих богинь 
опиняються в несприятливому для них суспільному кліматі, із чим, 
на думку авторки, і пов’язано зростання кількості розлучень і 
зниження народжуваності.  

Більшість дослідників жіночої психології в юнгіанському підході 
дотримувалися думки про те, що кожна жінка має великий набір 
архетипових образів, проте їх асиміляція і реалізація залежить від 
цілої низки зовнішніх обставин. Такий підхід дозволяє знаходити в 
цьому різноманітті ресурси для подолання тих чи тих обмежень, що 
накладаються певною рольовою моделлю.  

Водночас Меррі Хоуп [11] обстоювала погляд про схильність 
дівчини, жінки до певного архетипу, ґрунтуючись на якому і слід 
будувати життя. При цьому авторка виключала такі традиційні жіночі 
ролі, як мати і дружина зі спектру необхідних для реалізації протягом 
життєвого шляху жінки. У цьому сенсі нездатність до укладання 
близьких партнерських стосунків, створення сім’ї і т.п. тлумачиться 
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як певна даність, пов’язана з відсутністю в психіці певної жінки 
архетипу, що відповідає за цю сферу життя. Якщо продовжити логіку 
дослідниці, то подолання цієї проблеми перебуває в площині 
переорієнтації жінки в альтернативний напрям життєвої реалізації. 

Підвалиною нашого дослідження стало уявлення про те, що 
для повноцінного функціонування жіночої особистості необхідна 
асиміляція всіх жіночих архетипів, оскільки реалізація лише в одній 
із можливих сфер життя призводить до утиску цілої низки потреб, які 
перебувають поза її межами. Розгляд архетипових моделей як 
певних фатальних конструкцій, вважаємо, певним чином суперечить 
гуманістичним психологічним принципам, уявленням про розвиток 
особистості, самовдосконаленню, самоактуалізації. 

Загалом цей напрямок, що розвиває юнгіанський психологічний 
підхід, усе більше набуває характеристик феміністичного дискурсу, 
метою якого є затвердження самодостатності, незалежності жінки, 
подолання традиційних жіночих гендерних ролей. Подібна тенденція 
підпорядковує психологічний науковий підхід певним ідеологічним 
цінностям, що накладає своєрідний відбиток на подібні дослідження.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою 
статті є виявлення жіночіх архетипів, що є характерними для 
вітчизняної культури й репрезентують стійкі форми реалізації 
симптомокомплексу «емоційного холоду», а також описання етапів 
роботи в поведінково-когнітивному напрямку. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В корекційній 
роботі із жіночими архетипами ми використовували матеріал, 
відповідний національним особливостям, знайомий, рідний для 
учасниць тренінгу. 

Архетип «Спляча царівна» або «Білосніжка». У цій казці наявні 
декілька архетипів: це і архетип «поганої матері», яка сприймає 
свою доньку як суперницю і перешкоджає розвитку її жіночності; і 
архетип «прекрасного принца», далекого і чудового, про якого мріє 
жінка (через що відкидає чоловіків, реально наявних в її житті), але з 
якихось причин не може бути разом із ним.  

Утім найяскравіше в цій казці розкрито архетип «сплячої 
царівни». До нього вже зверталися дослідники, розглядаючи 
особливості жіночої сексуальності. Розглянутий в структурі СК 
«емоційного холоду», цей архетип може бути проінтерпретований 
таким чином: дівчинка нормально росте й розвивається до настання 
шлюбного (пубертатного) віку, а коли в неї починає виявлятися її 
жіночність і сексуальність, виникають материнські заборони на їх 
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реалізацію. При цьому залишається лише два способи спілкування 
із чоловіками: або дружнє чи-то навіть дбайливе материнське 
спілкування шляхом знецінення їхнього чоловічого начала (гноми чи 
просто брати), або емоційне завмирання, «емоційний холод» 
(Спляча красуня в кришталевій труні), обумовлений страхом перед 
психологічною близькістю із чоловіком. І лише чоловік, який не 
зможе встояти перед холодною красою і практично насильно 
проявить любов, може збудити «завмерлі» емоції. 

У поведінці сучасної жінки архетип «сплячої царівни» 
виявляється в певних особливостях поводження. Жінка може зовні 
підкреслювати власну красу, привертаючи чоловіків, та 
залишаючись при цьому емоційно холодною. Вона може 
знецінювати чоловіка, перебираючи на себе в спілкуванні з ним роль 
матері, старшої сестри чи друга, нарікаючи, що «чоловіки наразі 
здрібніли» (стали гномами), і мріючи про те, що десь існує ідеальний 
чоловік, який зможе зробити її щасливою. При появі поряд з такою 
жінкою чоловіка, який її дійсно подобається, вона емоційно завмирає 
й чекає прояву ініціативи з його боку. 

Архетип «Царівна-жаба». Жіночий архетип «Царівни-жаби» в 
однойменній казці реалізується таким чином: поки «Царівна-жаба» 
перебуває в жаб’ячій шкірі (приховує свою жіночність), вона легко 
може спілкуватися зі своїм чоловіком і демонструвати власні 
таланти, проте варто їй проявити жіночу привабливість, а чоловікові 
відмітити й відреагувати на неї, вона лякається і тікає, залишаючи 
чоловіка ні із чим, окрім відчуття провини. Така поведінка відповідає 
уявленню про трансакціонну гру, що її описав Е. Берн. 
«Екзистенціальним» сенсом такої гри автор визначає 
«підтвердження того, що чоловік не являє собою нічого гарного». 
Підкреслимо, що від пристрасного чоловіка «Царівна-жаба» 
ховається в будинку свого батька, отже, можна припустити, що це 
свідчить про едіпальну прихильність, яка ускладнює встановлення 
стосунків психологічної інтимності з партнерами протилежної статі. 

Жінка, в поведінці якої реалізується архетип  «Царівни-жаби», 
боїться власної сексуальності й реакції чоловіка на неї, тому вона 
вважає за краще приховувати її під маскою гарної господині чи 
професіонала. Їй важко довіритися чоловікові й відкрити перед ним 
свою жіночу суть, через що стосунки з партнерами можуть мати 
формальний характер. Вона залишається прив’язаною до 
батьківської сім’ї і розглядає її як безпечне місце, на відміну від 
повних пристрастей і емоцій стосунків із чоловіками. 
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Архетип «Царівни-несміяни». У архетипі «Царівни-несміяни» 
також проявляються труднощі встановлення стосунків психологічної 
інтимності з протилежною статтю, адже сміх в цьому випадку – 
символ довіри, доброзичливості, прихильності. А. Лоуен [12] 
визначає його як спонтанну реакцію, яка засвідчує, що тіло здатне 
вільно пропускати через себе хвилі почуття і збудження. «Царівна» 
намагається побудувати взаємини з різними чоловіками, 
ґрунтуючись на соціальних стереотипах і зовнішніх  критеріях 
відбору (усі наречені багаті й знатні). Проте стосунки, побудовані на 
зовнішніх критеріях, не приносять задоволення і не можуть розкрити 
її внутрішню емоційність. Щастя для неї, виявляється, міститься в 
простій людині, щирій, емоційній, що не має високого соціального 
статусу. 

Жінка із СК «емоційного холоду» за типом «Царівни-несміяни», 
захищаючись від сильних емоційних переживань, які можуть 
виникнути у взаємодії із чоловіками, будує стосунки, ґрунтуючись на 
формальних принципах, пов’язаних із соціальним статусом. Утім у 
цих взаєминах вона не переживає теплих почуттів, пристрасті, 
задоволеності і може вирушати на пошуки нових стосунків, 
керуючись усе тими ж формальними принципами. Виникає «порочне 
коло» – створюються все нові й нові стосунки, які свідомо не можуть 
принести задоволення.  

Когнітивно-поведінковий підхід до психокорекції СК 
«емоційного холоду». Для психокорекції неадаптивних когніцій, 
пов’язаних із партнерською взаємодією, може бути використана така 
схема: 

1. Складання списку проблем. Жінка повідомляє психологу про 
життєві проблеми, що турбують її на цьому етапі, наприклад, не 
вистачає друзів, самотні вечори й вихідні дні, незручно одній ходити 
в гості, ні з ким поділитися переживаннями й емоціями, хочеться 
стабільних теплих взаємин тощо. 

2. Генералізація проблем. Психолог разом із клієнтом 
намагається виявити чільну проблему, що, можливо, об’єднує всі 
вказані. Наприклад, у наведеному випадку це може бути відсутність 
емоційно-близького партнера. 

3. Ідентифікація (кларифікація) ірраціональних переконань. Це 
дуже важливий і складний етап, пов’язаний із виявленням 
неадаптивних когніцій.  

4. Перевірка істинності переконань. Роботу психолога 
спрямовано на конфронтацію клієнта з неадаптивним переконанням 
шляхом перевірки його істинності, правдивості. У цьому випадку 
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психолог може ставити такі запитання: «Чи часто Вам чоловіки 
говорять про те, що Ви для них нецікаві, непривабливі?», «Чи були 
випадки, коли чоловіки були щиро зацікавлені Вами, 
захоплювалися?», тощо.  

5. Створення адаптивних когніцій (образів, думок). Психолог 
разом і клієнтом формує переконання, яке могло б сприяти 
вирішенню проблеми. Працюючи з поведінковим рівнем СК 
«емоційного холоду», доцільно застосовувати техніку створення 
упевненості в собі М. Сміта, а також метод структурної навчальної 
терапії Гольдштейна.  

Роботу варто провадити за таким планом: 
1. Учасники розташовуються в тренінговій кімнаті П-подібно, 

перед ними поміщається екран для демонстрації мультимедійного 
матеріалу, а також місце для рольового програвання заданих 
ситуацій.  

2. Керівник групи обговорює з учасниками ту чи ту проблему, 
пов’язану зі стосунками з протилежною статтю, яка може бути 
вирішена за допомогою вироблення певної поведінкової навички.  

3. На наступному етапі відбувається моделювання ситуації, яке 
є демонстрацією навички. Для неї можна застосовувати як 
відеоматеріал (уривок з художнього фільму, спеціально 
підготовлений і розіграний акторами матеріал), так і програвання цієї  
навички ведучим, учасниками тренінгу тощо. У наведеному прикладі 
можна використати матеріал, у якому комунікативні партнери 
продукують «Я-повідомлення», говорять про власні відчуття, 
стимулюючи один одного до відвертості й довіри [3].  

4. Наступний етап рольового виконання, полягатиме в 
програванні навички, поділеної на структурні елементи: учасники 
групи програють навичку в парі і обговорюють результат.  

5. Зворотний зв’язок дають партнер, глядачі (учасники тренінгу) 
і ведучий. Бажано, щоб зворотний зв’язок з боку партнера і учасників 
тренінгу включав не лише аналіз зовнішніх проявів навички, але й ті 
почуття, які вони переживали під час застосування навички, оскільки 
формально навичка може виконуватися правильно, а зміст 
включатиме елементи тиску, маніпуляції, жертовності, страху тощо.  

6. Домашнє завдання є одним із найважливіших елементів 
поведінкової терапії, оскільки дозволяє закріпити навичку в 
реальному житті. У наведеному прикладі жінкам пропонувалося 
поговорити про свої почуття з реальним партнером чи близькими 
людьми. Результати виконання домашнього завдання 
обговорювалися на наступному занятті тренінгової групи. 
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Висновки і перспективи подальших розробок у даному 
напрямку. У галузі психології «емоційний холод» у стосунках 
психологічної інтимності має різні контексти аналізу: самотність, 
міжособистісна залежність, несформованість безпечного типу 
прихильності, страх психологічної інтимності, реалізація архетипових 
образів і тощо. СК «емоційного холоду» є певною стильовою 
характеристикою, що окреслює стійкі патерни невротичної 
подружньої взаємодії й адаптаційних процесів. Виявлені жіночі 
архетипи, які розглянуті в структурі симптомокомплекса «емоційного 
холоду». Доведено, що «працювати» із симптомокомплексом 
«емоційного холоду» у жінок можливо, використовуючі різні 
терапевтичні підходи. У подальших дослідженнях планується аналіз 
симптомокомплексу із позицій трансактного аналізу та 
гештальттерапії.  
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Постановка проблеми, її зв'язок із важливими науковими 
та практичними завданнями. Процеси глобалізації, провокуючи 
стрімкі соціально-економічні зміни у країні, істотно змінюють 
напрямки розвитку системи вищої освіти, а, отже, і педагогічну 
діяльність викладача вищої школи. Тому останнім часом 
короткочасність курсів і нетривалість спілкування зі студентами, 
необхідність щороку розробляти декілька нових навчальних курсів і 
їхній методичний супровід стає скоріше нормою, ніж винятком. Втім, 
більшість викладачів вищої школи сформувалася в „певній системі 
мислення, пов’язаній із чітко регламентованою інформацією, яку 
вони отримували через затверджені програми й рекомендовані 
навчальні посібники. Тому ті потоки інформації, що надходять до них 
тепер, накладаються на сформовану стійку систему знань, поглядів і 
виступають як виклик викладачеві брати на себе відповідальність за 
особисту та творчу самореалізацію” [6, с.21].  

Відтак, для ефективного вирішення професійних завдань 
викладачеві вищої школи необхідно бути професійно мобільним. 
Мова йде про своєчасне віднаходження можливих шляхів 
збереження професійної дієздатності, допомогу й підтримку (за 
необхідності) у виборі траєкторії професійного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. На підставі аналізу 
психолого-педагогічних досліджень нами з’ясовано, що професійна 
мобільність викладача вищої школи була предметом уваги 
Л.О. Амірової, Н.В. Беспалової, Б.М. Ігошєва, Г.В. Меденкової, 
В.В. Московського, О.О. Нікітіної, І.В. Нікуліної, І.Л. Смірнової та ін.. 

Формулювання цілей. Метою нашої статті є розкриття ролі 
супроводу у розвитку професійної мобільності викладача вищої 
школи. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  На підставі 
аналізу наукової літератури й результатів проведеного дослідження 
до способів розвитку професійної мобільності  викладачів вищої 
школи були віднесені такі: постійне підкріплення внутрішнього 
потенціалу викладача вищої школи, нейтралізація негативних 
(нездатність приймати й розуміти інших; несформованість способів і 
прийомів самопізнання; відсутність ідентифікації й, особливо, 
рефлексії до самоприйняття й самопрогнозування; відсутність 
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бажання й інтересу в удосконаленні педагогічної складової своєї 
професійної діяльності; постановка неправильних життєвих цілей; 
невміння проводити діагностику педагогічних вмінь, здібностей і 
мотивації до педагогічної діяльності; відсутність можливості у 
викладача підвищувати свої педагогічні вміння й розвивати 
педагогічні здібності тощо) і посилення позитивних (задоволеність 
від процесу навчання; готовність до самоосвіти, самоактуалізації й 
самореалізації; здатність до глибокого, творчого переосмислення 
змісту програмного матеріалу тощо) факторів його розвитку. Це стає 
можливим, при реалізації супроводу викладача вищої школи.  

У зв’язку з тим, що супровід передбачає „підтримку 
природнього розвитку реакцій, процесів і станів особистості”, то 
успішно організований супровід відкриває перспективи особистісного 
росту, допомагає людині увійти в ту „зону розвитку”, що їй поки ще 
недоступна [6, с.5-6]. 

Схильність до таких міркувань є у працях С.В. Кірдянкіної, яка 
виходила з того, що супровід – це особливий спосіб взаємодії 
супроводжуючого і супроводжуваного, й обґрунтовувала 
необхідність розробки спеціальної системи науково-методичного 
супроводу викладача. Ця система має бути „побудована на 
антропологічних основах і включати взаємопов’язані компоненти 
(ціль, завдання, принципи, етапи, напрямки, засоби, критерії 
ефективності, очікуваний результат) для надання йому адресної 
допомоги в саморозвитку власних сил, віднаходженні справжніх 
потреб і забезпеченні повноцінної професійної діяльності, 
орієнтованої на підвищення її якості” [6, с. 4].  

Роль науково-методичного супроводу викладача вищої школи у 
розвитку його професійної мобільності вивчали й інші науковці [5;7; 
10 та ін.]. Учені відмічали, що від методологічної культури 
супроводжуючого, що реалізується шляхом оволодіння 
супроводжуваним апаратом наукової діяльності (вміння визначати 
мету, принципи, обґрунтовувати методи, засоби, форми навчання, 
опосередковані операціями усвідомлення, формулювання, творчого 
вирішення педагогічних завдань; наявність методичної рефлексії та 
спрямованості на перетворення конкретної педагогічної ситуації) 
залежить ефективність педагогічного супроводу [10]. До показників 
методологічної культури можуть бути віднесені [4, с. 14-18]: вміння 
бачити проблему, ставити перспективні цілі, виявляти причини 
невдач.  
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У своїх працях науковці зазначали, що ефективність науково-
методичного супроводу професійного росту викладача залежить від 
умов: 

– включення викладача до спільноти, де відбувається не лише 
професійний, а і його духовний розвиток; 

– сприяння професійній ідентичності викладача в процесі 
прийняття й засвоєння професійних цінностей; 

– використання можливостей гуманітарної експертизи в 
пізнанні особистості викладача в усіх її проявах і створенні 
педагогічних ситуацій, що сприяли б розвитку внутрішнього 
потенціалу; 

– вдосконалення механізмів управління, спрямованих на 
мотивацію професійного зростання викладача: психологічних 
(система викликів; рейтингова накопичувальна система оцінки 
досягнень; кар’єрне зростання викладача) й економічних (бонусна 
система грошової винагороди, компенсаційний пакет, соціальне 
партнерство).  

Смисл науково-методичного супроводу професійного 
зростання викладача становить цілісна, ієрархічно вибудована 
сукупність пов’язаних змістом понять й ідей, орієнтованих на 
надання допомоги викладачеві в професійному самовизначенні, 
формуванні ціннісних орієнтацій, що ініціюють процеси саморозвитку 
особистості [6].  

Розвиток професійної мобільності  викладачів вищої школи 
можливий при створенні умов для усвідомлення внутрішнього світу 
викладача вищої школи і запуску мотиваційно-потребового 
механізму його „самості” як суб’єкта учіння, зокрема при здійсненні 
педагогічного супроводу [7; 9 та ін.].  

Автори розуміли педагогічний супровід як діяльність, що 
забезпечує створення умов для прийняття суб’єктом розвитку 
оптимального рішення в різних ситуаціях життєвого вибору [7]; як 
один із пріоритетних напрямків діяльності психолога освіти; як 
особливу форму здійснення пролонгованої соціальної, педагогічної 
та психологічної допомоги; як педагогічну діяльність; як особливу 
психолого-педагогічну технологію; як спеціалізовану педагогічну 
функцію; як процес недирективної допомоги; як роботу по створенню 
умов для усвідомлення людиною альтернативи вільного вибору; як 
вироблення механізмів саморегуляції, імунітету до несприятливого 
впливу.  

Основними характеристиками педагогічного супроводу 
виступають: процесуальність, пролонгованість, недирективність, 
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зануреність у реальне життя людини, особливі стосунки між 
учасниками цього процесу [2].  

Основою педагогічного супроводу виступає створення єдиного 
освітнього середовища вищого навчального закладу, де кожен 
учасник супроводу має можливість обговорювати свої думки, 
проблеми й можливості в атмосфері поваги, відкритості й підтримки 
із супроводжуючим. Тому особливе місце у процесі педагогічного 
супроводу посідають особистісні та професійні якості 
супроводжуючого, яким може бути психолог, наставник, досвідчений 
фахівець, керівник тощо.  

Розвиток професійної мобільності у викладачів вищої школи 
можливий під час реалізації психологічного супроводу. 
Психологічний супровід професійного становлення – це рух разом з 
особистістю, яка змінюється, перебування поруч із нею та своєчасне 
зазначення можливих шляхів допомоги й підтримки (за 
необхідності). Це пов’язано з тим, що професійне становлення 
фахівця відбувається за індивідуальними сценаріями й охоплює 
тривалий період онтогенезу людини. Залежно від етапу 
професійного становлення (профадаптація, первинна та вторинна 
професіоналізація, професійна майстерність) буде по-різному 
проходити психологічний супровід. Для однієї людини професія 
визначає смисл її існування, є справою всього її життя, для іншої є 
фоном, засобом задоволення особистісно важливих потреб, для 
третьої – не має особливого значення, тобто професія має різний 
особистісний сенс [8].  

Отже, психологічний супровід як цілісний процес вивчення, 
формування, розвитку й корекції професійного становлення 
особистості, передбачає повноцінну реалізацію професійно-
психологічного потенціалу особистості й задоволення потреб 
суб’єкта діяльності. Він допомагає людині самореалізуватись у 
професійній діяльності. 

У цілому концептуальні положення психологічного супроводу 
професійного становлення особистості можуть бути 
охарактеризовані так: 

 наявність соціально-економічних умов для реалізації 
особистості у професійному житті; 

 наявність соціально-психологічного забезпечення, суспільної 
допомоги й підтримки; 

 визнання права особистості на самостійний вибір способів 
реалізації своїх соціально-професійних функцій; 
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 прийняття особистістю всієї відповідальності за якість 
професійного становлення й реалізацію свого професійно-
психологічного потенціала; 

 гармонізація внутрішнього психічного розвитку особистості й 
зовнішніх умов соціально-професійного життя. 

Психологічний супровід виконує цілу низку функцій, серед яких: 
 інформаційно-аналітичний супровід окремих етапів 

професійного становлення (початковий етап профадаптацї, 
первинна або вторинна професіоналізація, професійна 
майстерність); 

 проектування й самопроектування сценаріїв окремих етапів 
професійного становлення; 

 надання підтримки й допомоги особистості в подоланні 
труднощів професійного становлення, особливо під час змін 
соціально-професійного середовища; 

 професійна реабілітація особистості у випадку тривалої 
перерви у професійній діяльності (жінки після народження дитини, 
повернення на роботу після тривалої хвороби тощо); 

 забезпечення соціально-професійного самозбереження; 
 профілактика розвитку професійних деформацій, надання 

допомоги в подоланні криз і стагнації; 
 корекція соціально-професійного та психологічного профіля 

особистості. 
Враховуючи суб’єктність і суб’єктивність як важливі 

характеристики професійного становлення, основні напрями 
психологічного супроводу це: 

 вивчення умов і факторів, що впливають на продуктивність 
праці й емоційно-психологічний стан персоналу;  

 ефективне відтворення та збереження професійно 
підготовленого персоналу підприємств і організацій;  

 проектування професіограм, що відображають динаміку 
професійного становлення особистості й альтернативні варіанти 
професійного розвитку;  

 формування операціональної структури майбутньої 
діяльності, цілеспрямована підготовка до стійкої й безпечної 
реалізації професійної кар’єри (включаючи професійну міграцію, 
соціальну адаптацію, реорієнтацію, професійне самозбереження й 
комфортне життя після завершення кар’єри); 
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 формування й розвиток акмеологічної культури персоналу, 
його потреби в самореалізації та здатності до оптимальної 
діяльності, професійної й індивідуальної компетенції, комунікації;  

 забезпечення психологічної безпеки персоналу, комфортних 
умов його діяльності, відновлення професійно-психологічного 
ресурсу фахівців;  

 психологічне сприяння під час вирішення проблем 
професійного становлення особистості на всіх його стадіях. 

Реалізація функцій психологічного супроводу можлива при 
використанні особистісно орієнтованих технологій професійного 
розвитку:  

 розвиваючої діагностики;  
 тренінгів особистісного та професійного розвитку й 

саморозвитку;  
 моніторингу соціально-професійного розвитку;  
 технологій формування психологічної аутокомпетентності;  
 психологічного консультування з проблем соціально-

професійного розвитку;  
 проектування альтернативних сценаріїв професійного життя;  
 особистісно орієнтованих тренінгів підвищення соціально-

професійної та психолого-педагогічної компетентності;  
 ретроспекції професійного життя (методу психобіографії);  
 тренінгів саморегуляції емоційно-вольової сфери й 

самовідновлення особистості [1]. 
Одне з головних завдань психологічного супроводу 

професійного становлення – це не тільки надання своєчасної 
допомоги й підтримки особистості, а й розвиток у супроводжуваного 
вмінь самостійного подолання перешкод, відповідального ставлення 
до свого становлення, допомога особистості стати повноцінним 
суб’єктом свого професійного життя.  

Результатом психологічного супроводу професійного 
становлення є професійний розвиток і саморозвиток особистості, 
реалізація професійно-психологічного потенціалу персоналу, 
забезпечення професійного самозбереження, задоволеність працею 
й підвищення ефективності професійної діяльності, а наслідком – 
професійної мобільності фахівця. 

Таким чином, психологічний супровід – це технологія, 
заснована на єдності чотирьох функцій: діагностика суті проблеми, 
що виникла, інформація про проблему та шляхи її рішення, 
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консультація на етапі прийняття рішення й розробки плану рішення 
проблеми, первинна допомога на етапі реалізації плану рішення. 

Розвиток професійної мобільності викладачів вищої школи 
можливий за психолого-педагогічної підтримки й психолого-
педагогічного супроводу[11].  

О.С. Газман, аналізуючи психолого-педагогічну підтримку, 
серед функцій викладача називав ті, які визначають методи й форми 
виховання, що обираються залежно від суб’єктів навчання й 
ситуацій, технології освіти, позиції самого викладача. У результаті 
створюється педагогічна ситуація вільного спілкування за умов 
партнерських стосунків супроводжуваного й супроводжуючого 
(суб’єкт-суб’єктні стосунки). Усе це робить психолого-педагогічну 
допомогу системою засобів самореалізації супроводжуваних у різних 
видах діяльності за допомоги або в супроводі більш досвідчених 
фахівців. 

Т.С. Бєлякова стверджувала, що психолого-педагогічний 
супровід викладача є цілісною системою співпраці супроводжуючого 
й супроводжуваного, що відбувається в процесі педагогічної 
взаємодії та має певні особливості, серед яких: 

– орієнтація цього процесу на антропологічний і гуманістичний 
підходи (розуміння людини та її розвитку як ключової цінності в 
системі освіти); 

– залежність організації та здійснення цього процесу від 
ступеня підготовленості та включеності педагогічних працівників у 
цей процес (супроводжуючих і супроводжуваних), від мотивації 
педагогічних працівників на самовдосконалення й самореалізацію, 
на підвищення професійної майстерності й підвищення ефективності 
освітнього процесу; 

– усвідомлення необхідності комплексного підходу, 
забезпеченого командною роботою педагогічних працівників, 
фахівців різних профілів (управлінців, методистів, педагогів-
вихователів тощо); 

– використання основних етапів організації супроводу 
(підготовчого, основного й заключного) у єдності діагностики, 
інформаційного пошуку, планування, консультування й первинної 
допомоги в реалізації плану, що повинні мати чітку структуру й 
циклічний характер; 

– розуміння необхідності роботи в тісному зв’язку з практичною 
діяльністю освітньої установи, використовуючи особистісно-
орієнтовані форми, зміст і методи взаємодії супроводжуваних і 
супроводжуючих [3]. 
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Отже, психолого-педагогічний супровід викладача має свої 
особливості та свій алгоритм, що залежить від умов, змісту й 
результату освітньої діяльності та спрямований на підвищення 
професійної свідомості викладача. 

Виходячи з наведеного, психолого-педагогічний супровід 
розвитку професійної мобільності викладача вищої школи – це 
безперервний процес вивчення, формування та вдосконалення 
професійної діяльності викладача для його самореалізації. 

Висновки і перспективи подальших розробок у даному 
напрямку. Ефективність розвитку професійної мобільності 
викладачів вищої школи забезпечується зверненням до духовного 
досвіду безпосередніх учасників педагогічної взаємодії; 
оптимізацією навчального процесу за рахунок використання 
особистісно-орієнтованої й суб’єкт-суб’єктної моделей взаємодії; 
формуванням позитивної мотивації професійної діяльності 
викладача, навичок саморегуляції, власного емоційного стану і 
довіри до себе, професійної компетентності, підтримки 
ефективної педагогічної діяльності та його професійної 
соціалізації. При цьому варто також здійснювати  моніторинг 
професійної мобільності викладача вищої школи й   
дотримуватись таких умов,  як: 

1) створення інтеграційного освітнього середовища, що 
структурно поєднує в цілісну єдність усі рівні безперервної 
педагогічної освіти відповідно до принципів відкритості освіти, 
наступності освітніх рівнів, взаємозумовленої багатовимірної 
взаємодії освіти з професійним середовищем; 

2) побудови процесу професійної підготовки на основі 
принципу коеволюції  професійної й особистісної мобільності 
фахівця; 

3) залучення до навчальних планів педагогічних вищих 
навчальних закладів і реалізація спецкурсів, спрямованих на 
формування в усіх суб’єктів освіти ціннісних орієнтацій і світоглядних 
установок, що відповідають вимогам динамічного розвитку й 
інтенсивно мінливого світу.  

Розвиток професійної мобільності викладача вищої школи,  
передусім, залежить від його психічних новоутворень та професійно 
важливих якостей, що повинні бути віднесені  до структурних 
елементів програми розвитку професійної мобільності викладача 
вищої школи.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
КРЕАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ 

СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ 
У статті розглянута проблема впровадження у навчальний 

процес нових методів, спрямованих на розвиток творчого 
мислення студентів – майбутніх корекційних педагогів. У 
контексті розвитку креативної складової творчого мислення 
виникає потреба в активній організації творчого простору. З 
метою розвитку творчого мислення студентів була складена 
програма спецкурсу «Творче мислення педагога». 

Ключові слова: творче мислення студентів, креативна 
складова професійного мислення, майбутні педагоги.  
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ПЕДАГОГОВ 
В статье рассмотрена проблема внедрения в учебный 

процесс новых методов, направленных на развитие творческого 
мышления студентов - будущих коррекционных педагогов. В 
контексте развития креативной составляющей творческого 
мышления возникает потребность в активной организации 
творческого пространства. С целью развития творческого 
мышления студентов была составлена программа спецкурса 
«Творческое мышление педагога». 
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In the text of the problem of introduction in educational process of 
new methods aimed at the development of creative thinking of students - 
the future of remedial teachers. In the context of the development of the 
creative component of creative thinking there is a need for active 
organization creative space. With the purpose of development of creative 
thinking of students was made the program of special course «Creative 
thinking of the teacher». 

Key words: creative thinking of students, the creative component 
of professional thinking, future teachers. 

Постановка проблеми, її зв'язок із важливими науковими 
та практичними завданнями. Сучасні тенденції у розвитку вищої 
фахової освіти вимагають пошуку нових підходів до організації 
навчального процесу, що дозволяють забезпечити підготовку 
фахівців різних галузей України відповідно до вимог їхнього 
професійного рівня. У цих умовах усе більшого значення набуває 
особистісний підхід до навчання, що дозволяє максимально 
розкрити індивідуальні резерви студента, що надалі забезпечує 
реалізацію його у майбутньому як висококваліфікованого фахівця – 
корекційного педагога. В останнє десятиліття однією з основних 
вимог до підготовки сучасного фахівця стає розвиток його 
професійного мислення, що включає не лише дискурсивний, але й 
креативний компонент. Ця вимога знайшла відображення у 
Державному освітньому стандарті й визначила напрямок психолого-
педагогічних досліджень у сфері педагогічної психології. У зв'язку з 
цим актуальною є проблема впровадження у навчальний процес 
нових методів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу 
особистості й формування компонентів творчого мислення студентів 
вищого навчального закладу. 

Навчання у вищому навчальному закладі повинно бути 
орієнтоване  з одного боку, на потреби суспільства, з іншого боку, 
ураховувати як специфіку вищих навчальних закладів, так і реальні 
можливості студента –майбутнього корекційного педагога, які 
залежать від умов розвитку та становлення особистості, що, поряд з 
умовами навчання у вищому навчальному закладі, є чинником 
подальшого розвитку його творчого мислення та формування 
творчого підходу до організації своєї професійної діяльності. 

При спробі врахувати усі ці обставини ми зіштовхуємося з 
таким протиріччям. Розвиток креативності як бази творчого 
мислення вимагає активної організації творчого середовища 
(М.Воллах, Н.Є.Гоцуляк,   М.Коган, О.М.Матюшкін,   В.О.Моляко, 
Н.Є.Скулиш Є.П.Торранс та ін.). У той же час навчання у вищому 
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навчальному закладі не сприяє створенню такого, тому що 
організаційна структура цих навчальних закладів має на увазі ство-
рення умов з достатньо жорсткими стандартами поведінки й деяким 
нівелюванням індивідуально-особистісних особливостей студентів. 
Крім того, розвиток креативності супроводжує певна (хоча й 
тимчасова) невротизація індивіда (В.М. Дружинін, Є.М. Потапчук), 
що також суперечить професійним установкам вищого навчального 
закладу та стає причиною обмеження застосування у навчальному 
процесі прийомів розвитку творчого мислення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. Найбільш 
актуальним питанням психології у контексті проблеми творчості на 
цей час є питання про творчі здібності особистості. На думку 
В.Дружиніна існує як мінімум три основних підходи до цієї проблеми. 
Високий рівень творчих здібностей залежить від високого рівня 
розвитку інтелекту індивіда, тобто творчого процесу як специфічної 
форми психічної активності не існує. Цю точку зору розділяють 
практично усі сучасні фахівці у сфері інтелекту (Г.Айзенк, Д.Векслер, 
Р.Стернберг та ін.). Творча здібність (креативність) є самостійним 
фактором, незалежним від інтелекту (М.Воллах, Дж.Гілфорд, 
Г.Грубер, М.Коган, Я.Пономарев, К.Тейлор та ін.). Креативності 
(творчих здібностей) як психічного утворення немає. Інтелектуальна 
обдарованість виступає лише як необхідна, але недостатня умова 
творчої активності особистості. Головну роль у детермінації творчої 
поведінки відіграють мотивації, цінності, особистісні риси 
(Д.Богоявленська, А.Маслоу, А.Олох, К.Роджерс, А.Таннебаум). 
Розбіжності у цих підходах обумовлюють різні погляди на проблему 
здатності кожного індивіда до творчості: від обмеженої рівнем 
інтелекту – до безмежної, вираженої у самоактуалізації  особистості.  

У сучасних дослідженнях усе більшого значення набувають 
інтегративні теорії творчості, серед яких можна вказати роботи 
Дж.Рензуллі, Дж.Фельдхьюзена, А.Танненбаума, Р.Стернберга, 
Д.Сиск та ін. За Дж.Рензуллі здібність до творчості є результатом  
сполучення трьох характеристик: інтелектуальних здібностей, що 
перевищують середній рівень, творчого підходу і наполегливості. 
Інші автори включають до творчої обдарованості мотивацію 
(О.Матюшкин, Д.Богоявленська), особливості емоційної сфери 
психіки (Л.Виготський, К.Томас-Ноулз і Дж.Еврил та ін.), Я-концепцію 
(А.Олох, А.Маслоу, О.Яковлева) та ін. 
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Опираючись на результати досліджень багатьох авторів можна 
зробити висновок, що креативність особистості – це загальна 
здатність її до творчості. 

В останні десятиліття проблема розвитку творчого мислення 
активно розробляється у багатьох сферах професійної діяльності, 
зокрема у сфері підготовки педагогічних кадрів (В.А.Кан-Калик, 
В.О.Моляко, М.Д.Нікандров, В.О.Сластьонін), у сфері менеджменту 
(Л.К.Аверченко, О.В.Карпов) тощо. З'являються подібні дослідження 
і у сфері військової освіти (О.Д.Сафін, Н.С.Чорноусенко). 

Метою статті є психолого-педагогічний аналіз  навчальної 
програми, що формує креативне середовище під час занять зі 
студентами – майбутніми корекційними педагогами.  

Виклад основного матеріалу. Найбільш узагальнено творче 
мислення визначається авторами як продуктивне мислення за учас-
тю підсвідомих процесів інтуїції. Слід зазначити, що широко 
використовуване у вузівській педагогіці поняття "творча діяльність" 
на практиці далеко не завжди містить у собі творче мислення. 
Нерідко розумові процеси обмежуються перекомбінацією відомих 
елементів на рівні свідомості. Тому для підвищення креативності 
мислення необхідно у навчальному процесі використати методики, 
пов'язані зі стимуляцією підсвідомої сфери тих, хто навчається. 

Як показали попередні теоретичні дослідження, розвиток 
творчого мислення студентів вимагає сполучення безлічі факторів, 
серед яких: 

-    особливості проходження процесу творчого мислення; 
-    специфіка майбутньої професії (вимоги Держстандарту до 

мислення конкретного фахівця); 
-   певні умови навчання (диалогічність навчального процесу, 

проблематизація його змісту, моделювання ігрових ситуацій, 
підвищення емоційної насиченості заняття і т.д.), які сприяють 
створенню креативного середовища; 

-    використання спеціальних методів навчання і 
психотренінгів; 

-    індивідуально-психологічні особливості особистості [1]. 
З огляду на ці фактори,  з метою розвитку творчого мислення 

студентів – майбутніх корекційних педагогів було складено програму 
спецкурсу «Творче мислення педагога» (виходячи з 20 годин 
навчального часу), яка передбачає розвиток креативної складової 
професійного мислення майбутніх педагогів.  Одна третина 
навчальних годин виділена на читання лекційного матеріалу з метою 
розгляду різних теорій і концепцій творчості, креативності і творчого 
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мислення. Лекції побудовані відповідно до принципу історизму і, 
таким чином, відображають ретроспективу поглядів на зазначені 
проблеми, спектр сучасних теорій і концепцій, а також перспективи 
розвитку професійного творчого мислення викладачів як однієї з 
базових структур компетенції ряду педагогічних професій. 
Починаючи з лекційних занять, на спецкурсі  створені умови для 
розвитку творчого мислення слухачів (так зване креативне 
середовище), зокрема,  широко використовуються  діалогізація і 
проблематизація лекційного матеріалу. 

  Практичні заняття проходили у вигляді тренінгів і, відповідно 
до теорії, мали наступну спрямованість. Перше заняття присвячене 
розвитку спостережливості, уваги і «ситуативної чутливості» 
студентів до проблемних ситуацій. На цьому занятті широко 
використовувалися вправи зі збірника режисера Сергія Гіппіуса 
«Тренінг розвитку креативності (гімнастика почуттів)». Додатковим 
стимулом проведення занять із подібним змістом послужило 
наступне: за підсумками попередніх досліджень в особистісних 
профілях студентів майже не виявилися риси сензитивного типу 
особистості; очевидно, цей тип відсівається «тотальним»  
попереднім психологічним відбором. 

  До першого практичного заняття  включено 3 вправи на 
підвищення спостережливості та уваги і три вправи на розвиток 
точності сприйняття психікою впливів з боку навколишнього 
середовища (на розвиток сензитивності) [2]. Мета першої вправи - 
побачити у звичайному предметі (блокноті, олівці, стільці і т.п.) щось 
незвичайне і дивне (розвиток спостережливості та уяви). У другій 
вправі ми пропонували студентам (при роботі у парах) зафіксувати у 
пам'яті положення предметів на столі та їхню кількість,  помітити 
зміни, зроблені із предметом, а метою третьої вправи було 
навчитися фіксувати увагу (протягом 2-3 сек.) на особі свого колеги з 
наступним описом особи на момент фіксації уваги (і пропонувалося 
надалі використовувати цей прийом як тренінг поза заняттями). 

Метою наступних вправ був розвиток уваги до «дріб'язків», 
тільки-но помітних відмінностей; здібності бачити і класифікувати 
відмінності. Так, при виконанні вправи 5 необхідно найбільш точно 
виміряти «на око» відстань до предмету, товщину предмету, його 
масу; зіставити кольори з еталоном, визначити запах (розвиток 
сензитивності); зорієнтуватися у просторі після «вертушки» 
(розвиток відчуття простору). 

  У вправі 6 ставилася мета: навчитися переключати механізм 
сприйняття різних об'єктів, одночасно відшукуючи у них «проблемні 
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місця» («що у цьому предметі не так?»). Вправа 7 вимагала 
самостійної роботи поза заняттями: при поїздці на транспорті 
необхідно було розглянути одного з попутників, представити його 
професію, біографію. 

  Друге практичне заняття присвячене тренуванню усіх 
психічних компонентів, пов'язаних з діяльністю лівої («творчої») 
півкулі: асоціативності, уяви, інтуїтивності, метафоричності, 
схильності до синтезу. У цій частині нашої програми зібрані вправи з 
різних збірників. Мета першої вправи: у відповідь на стимульне 
слово викладача (наприклад, «гаснуть») складати різні «картинки» 
(«Нічна вулиця. Гаснуть ліхтарі...»; «Ранок... гаснуть зірки»; «Людина 
заблудилася у лісі ... гаснуть надії» і т.п.); при цьому не 
допускаються повтори. Це тренінг на розвиток вербальної 
креативності. Метою другої вправи також був розвиток вербальної 
креативності: використовуючи фрази, побудовані за усіма 
правилами мови, але які не мають ні єдиного «справжнього» слова, 
розповісти про подію, що трапилася; крім того, цей тренінг розвиває 
фантазію. 

  Наступна вправа припускає такі дії: використовуючи три 
закони асоціацій (подоби, контрасту, суміжності) зв'язати два 
«нез'вязних» предмети через ланцюжок інших предметів (вона також 
спрямована на розвиток невербальної креативності) [3]. Як один з 
тренінгів нами був освоєний метод Осборна («Божевільні ідеї»), при 
використанні якого необхідно продукувати незвичайні, але достатньо 
реальні для практичного здійснення ідеї, використовуючи 
сполучення 3-4 випадкових предметів (або слів із книги). Мета: 
розвивати асоціативність і здатність до генерації ідей. 

  Якщо перше і друге заняття підготовляють ґрунт для 
«включення» творчого мислення, то третє заняття безпосередньо 
присвячене рішенню проблем, що власне і характеризує прояву 
творчого мислення. Але тут треба робити акцент не лише на 
активізацію підсвідомості, але й на етапи творчого процесу, пов'язані 
з роботою свідомості, тобто (за Г.Уоллесу та Я.О.Пономарьовим)  на 
перший і кінцевий етапи рішення проблем [4-5]. 

  Як відомо, на цих етапах провідна роль приділяється аналізу, 
знаходженню причинно-наслідкових зв'язків, критичному мисленню. 
У зв'язку з останнім хотілося б нагадати, що ми слідом за іншими 
авторами не вважаємо критичне мислення компонентом творчого 
мислення, але на кінцевому етапі рішення проблеми їхня спільна 
діяльність допомагає вибрати вірне рішення. На цьому ж занятті, 
крім тренінгових вправ, використовуються     дидактичні ігри. Для 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Психологія  
 
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

70 

першої вправи використовуються різні тести на просторове 
мислення. Мета: розвиток аналітико-синтетичних навичок мислення і 
здібності до перекомбінації елементів об'єкту. 

  У другій вправі необхідно за евристичною інструкцією 
побудувати схему виявлення і рішення проблеми. Було розроблено 
наступну інструкцію: 

-    уяви проблему як розбіжність між фактичною ситуацією і 
деяким бажаним станом. Виділи для себе одну з таких проблем; 

-    для її рішення постав навколо її (усно або письмово) 
якнайбільше питань: що є проблемою?, де вона виникла?, які 
причини виникнення?, з якими людьми вона пов'язана?, які засоби 
допоможуть її вирішити?, якими із цих засобів я володію?, хто 
володіє іншими засобами?, як підключити їх до рішення цієї 
проблеми? і т.д.; 

-    при постановці питання рухайся від цілого до часткового, 
розбиваючи проблему на усе більш дрібні деталі (шлях аналізу); 

-    якщо проблема не вирішується на «верхніх» рівнях 
мислення, дивися наступне завдання. 

  Далі  використовується  метод Бузана, названий ним «Карта 
мислення». За допомогою цієї вправи здійснюється візуалізація і 
систематизація елементів проблеми; включення до кола даної 
проблеми минулого досвіду; асоціювання елементів минулого 
досвіду з елементами проблеми, виділення «ключової ознаки» 
проблеми, виведення «на поверхню» «загублених»  у підсвідомості 
структур, що допомагають вирішити проблему. Карти мислення 
складаються у міру збору актуальних відомостей з проблеми, 
знаходженні внутрішніх логічних зв'язків між ними, підключенні 
попередніх знань і досвіду, фіксації цих елементів у вигляді умовних 
знаків, образів, асоціацій. 

  Як  вже зазначалося, багато авторів пов'язують розвиток 
творчого мислення (не лише шкільного та студентського, але й 
дорослих) з ігровим методом у навчанні. Далі пропонується 
загальний опис деяких ігрових методів розвитку творчого мислення, 
які використовуються на третьому занятті. 

  А.Брейнстормінг – цей метод був запропонований 
американським дослідником А.Ф.Осборном, а потім модифікований 
іншими авторами: Дж.Д.Філіпсом («мозкова атака»), радянським 
дослідником Я.О.Олександровим і Г.Я. Бушем («мозковий штурм»). 
Брейнстормінг припускає створення певних груп людей, які, 
висловлюючи різні ідеї, критично обговорють їх, не виносячи їм 
остаточної оцінки. Припускається що розкріпачена уява підказує 
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учасникам нові думки. Один зі членів групи - секретар - записує усі 
висловлювані зауваження і пропозиції, а потім приймаються 
рішення. Забороняються будь-які заяви і судження із приводу тих 
або інших людей. Передбачається, що такий груповий метод сприяє 
підвищенню якості колективного мислення і виробленню великої 
кількості нових ідей [6]. Метод мозкового штурму ламає устояні 
погляди та уявлення людини, відкриваючи їй доступ до знань і 
фантазій інших людей, що спільно працюють над однією 
проблемою. Люди здобувають можливість глянути на неї з інших 
точок зору у частині структур і відносин. 

  Повинні бути  використані  виділені Г.Я. Бушем етапи 
«мозкової атаки»: 

1-й етап - формування малих  груп, оптимальних за 
чисельністю і психологічною сумісністю; 

2-й етап - створення групи аналізу проблемної ситуації, 
формування вихідного винахідницького завдання у загальному 
вигляді, повідомлення завдання разом з описом деструктивної 
віднесеної оцінки усім учасникам діалогу; 

3-й етап - генерування ідей за правилами прямої колективної 
«мозкової атаки»  (особлива увага звертається на створення 
творчої, невимушеної обстановки); 

4-й етап - систематизація і класифікація ідей. Вивчаються 
ознаки, за якими можна об'єднати комплексні ідеї і, згідно із цими 
ознаками, ідеї класифікується у групи. Складається перелік груп 
ідей, що виражають загальні принципи, підходи до рішення творчого 
завдання; 

5-й етап - деструктування ідей, тобто не оцінка ідей, а їх 
реалізуємість в процесі «мозкової атаки». «Мозкова атака» на цьому 
етапі спрямована лише на усебічний розгляд можливих перешкод на 
шляху до реалізації висунутих ідей; 

6-й етап - оцінка критичних зауважень, висловлених під час 
попереднього етапу, і складання остаточного переліку ідей, що 
практично використовуються. До переліку вносяться лише ті з них, 
які не були відкинуті внаслідок критичних зауважень, а також 
висунутих контрідей. 

Найбільш ефективні результати були досягнуті  у випадках, 
коли усі учасники мозкової атаки раціонально розподілялися на: 
групу генерування ідей, групу аналізу проблемної ситуації та оцінки 
ідей, групу генерування контрідей. При цьому використовувалися 
три основні правила методу мозкового штурму: вітаються будь-які 
ідеї незалежно від їхньої якості; заохочуються розвиток і 
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модифікація раніше висунутих ідей; не допускається будь-яка 
критика ідей, що генеруються. 

  Б.Синектика – модель групової творчої діяльності в процесі 
навчального дослідження. Організація навчальної роботи з 
використанням методу синектики включає наступні моменти: 

-    первісна постановка проблеми;  
-    аналіз проблеми і повідомлення необхідної вхідної 

інформації; 
-    з'ясування можливостей рішення проблеми (студенти 

пропонують можливі варіанти проблеми, викладач коментує 
пропозиції). Рішення проблеми можливо вже на даному етапі; 

-    переформулювання проблеми студентами;   спільний вибір 
одного з варіантів нової проблеми (первісний варіант постановки 
проблеми тимчасово відкладається); 

-    висування образних аналогій (використовуються різні види: 
особистісна (емпатія), пряма, фантастична і символічна аналогії); 
викладач спонукує групу до пошуку яскравих, образних 
«метафоричних» аналогій для закладених у проблемній ситуації 
явищ. Цей етап є ключовим для синектики. 

  „Припасування" намічених групою підходів до рішення або 
готових рішень до вимог, закладених при постановці проблеми. 
Якщо намічені підходи виявилися непродуктивними, група 
вертається до пошуку нової аналогії. Якщо підхід до проблеми 
прийнятний, то він переноситься з переформульованого студентами 
варіанту проблеми. На цьому етапі група визначає, чи вирішена 
проблема або слід обрати новий підхід до пошуку рішення. 

У міру проходження курсу студентам видаються  індивідуальні 
завдання для самостійної творчої роботи і завдання на рефлексію - 
усвідомлення ступеня розвиненості у себе тих або інших 
компонентів творчого мислення.       

Висновки і перспективи подальших розробок у даному 
напрямку. 

Розвиток креативних компонентів професійного мислення 
вимагає певної спрямованості педагогічного процесу і реалізується 
через створення певних психолого-педагогічних умов, основними з 
яких є: а) діяльність освітньої установи і весь освітній процес повинні 
бути приведені у відповідність із настановою на випереджальну 
функцію, на підготовку фахівців нової генерації; б) повинна бути 
зроблена науково обґрунтована декомпозиція загальної мети у 
конкретні кваліфікаційні вимоги до випускника (професійні риси, 
знання, навички, уміння, здібності), а кожна з них – стати конкретним 
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педагогічним завданням; в) орієнтація освітнього процесу 
педагогічного ВНЗ на студентів; г) формування у професійно-
освітньому процесі фахівця-особистості;  д) побудова освітнього 
процесу ВНЗ на основі сучасних інтенсивних психолого-педагогічних 
технологій;    ж) здійснення керівництва освітнім процесом 
викладачами-професіоналами, людьми з високою педагогічною 
культурою. 

До числа інших умов слід віднести: створення ситуацій 
незавершеності або відкритості, на відміну від жорстоко заданих і 
строго контрольованих; вирішення і заохочення безлічі питань; 
створення і розробка прийомів, стратегій, інструментів, предметів 
для подальшої діяльності, стимулювання відповідальності і 
незалежності. Таким чином, для розвитку креативної складової 
професійного мислення студентської молоді необхідні: по-перше, 
здійснення індивідуального підходу до того, хто навчається, з 
врахуванням його соціально-психологічного типу особистості і 
чутливості до використання специфічних методів розвитку 
креативних компонентів професійного мислення; по-друге, 
створення необхідних психолого-педагогічних умов, що 
забезпечують створення креативного простору з використанням 
діалогізації навчального процесу, впровадження проблемних та 
ігрових форм навчання, введення до структури заняття 
психотехнічних прийомів і вправ, створення яскравого емоційного 
тла із заохоченням уяви студентів. Використання цих специфічних 
прийомів дозволяє значно підвищити і рівень креативності, і  рівень 
розвитку аналітико-синтетичних операцій як основних креативних 
компонентів професійного мислення майбутнього фахівця. 
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  МАМІЧЕВА О.В. 
- доктор психологычних наук., професор, завідувач кафедри 

спеціальної психології і логопедії ДДПУ 
УДК 159.9:37 
ОБҐРУНТУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ  ВИКЛАДАЧА ВНЗУ 
У тексті розглянута проблема вивчення розвитку 

особистості, яка зумовлює потребу розробки теоретичних і 
прикладних аспектів нормативної діагностики і корекції 
когнитивного і особистісного розвитку, дослідження 
психологічних основ і методів роботи як з обдарованими дітьми, 
так і з особами з особливими потребами. Актуалізується 
проблема обґрунтування змісту загальної середньої освіти, 
розробки дидактичного і методичного забезпечення його 
реалізації у сучасній школі. Невідкладним є підвищений інтерес до 
індивідуальності людини. Особливо гостро встає проблема 
здібностей людини, їхньої природи та умов розвитку. Тому, одним 
із пріоритетних напрямків дослідження особистості і професійної 
діяльності викладача є вивчення його здібностей. 

Ключові слова: здібності, спеціальні і загальнопедагогічні 
здібності, професійні здібності, професійне становлення. 

МАМИЧЕВА Е.В. 
- доктор психол.наук., профессор, заведующая кафедрою 

специальной психологии и логопедии ДГПУ 
ОБОСНОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА 

В тексте рассмотренна проблема изучения развития 
личности, которая предопределяет потребность разработки 
теоретических и прикладных аспектов нормативной диагностики 
и коррекции когнитивного и личностного развития, исследования 
психологических основ и методов работы как с одаренными 
детьми, так и с лицами с особенными потребностями. 
Актуализируется проблема обоснования содержания общего 
среднего образования, разработки дидактичного и методического 
обеспечения его реализации в современной школе. Неотложным 
является повышенный интерес к индивидуальности человека. 
Особенно остро встает проблема способностей человека, их 
природы и условий развития. Тому, одним из приоритетных 
направлений исследования личности и профессиональной 
деятельности преподавателя есть изучение его способностей. 
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общепедагогические способности, профессиональные 
способности, профессиональное становление. 
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psychology and speech therapy DSPU 
SUBSTANTIATION OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGIKAL OF 

LECTURERS PROFESSIONAL ABILITIES 
The problem of study of development of personality, which 

predetermines the necessity of development of theoretical and applied 
aspects of normative diagnostics and correction of cognitive and 
personality development, research of psychological bases and methods 
of work both with the gifted children and with persons with the special 
necessities, is considered in a text. The problem of ground of 
maintenance of universal middle education, development of the didactics 
and methodical providing of his realization at modern school. Exigent is 
enhanceable interest to individuality of man. The problem of capabilities 
of man, their nature and terms of development gets up especially 
sharply. Therefore, one of priority directions of research of personality 
and professional activity of teacher there is a study of his capabilities. 

Key words: capabilities, special and general capabilities, 
professional capabilities, professional becoming. 

Постановка проблеми, її зв'язок із важливими науковими 
та практичними завданнями. Розвиток суспільства шляхом 
демократизації веде до посилення гуманістичного начала, що 
обумовлює підвищений інтерес до індивідуальності людини і 
визначає найбільш пріоритетні напрямки сучасної психолого-
педагогічної науки. Особливо гостро у цих умовах встає проблема 
здібностей людини, їхньої природи та умов розвитку. Тому не дивно, 
що одним із пріоритетних напрямків дослідження особистості і 
професійної діяльності викладача є вивчення його професійних 
здібностей (М.Д.Левітов, О.І.Щербаков, Ф.М.Гоноболін, 
В.А.Крутецький, С.В.Кондратьєва, Н.В.Кузьміна, М.І.Станкін, 
М.К.Кабардов, М.О.Амінов та ін.). Перехід від “підтримуючої” до 
інноваційної освіти має спиратися на результати фундаментальних 
досліджень, які повинні бути достатньо прогностичні і системні. 
Всебічний науковий супровід і широкомасштабна дослідницька 
робота в галузі педагогічної і психологічної наук мають забезпечити 
комплексне вивчення процесів виховання і розвитку людини в усій 
різноманітності її навчальної і професійної діяльності. 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Психологія  
 
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

76 

Центрованість на проблемах розвитку особистості 
зумовлює потребу розробки теоретичних і прикладних аспектів 
нормативної діагностики і корекції когнітивного і особистісного 
розвитку, дослідження психологічних основ і методів роботи як з 
обдарованими дітьми, так і з особами з особливими потребами. 
Актуалізується проблема обґрунтування змісту загальної 
середньої освіти, розробки дидактичного і методичного 
забезпечення його реалізації у сучасній школі. Невідкладним є 
оновлення методології загальної і предметних дидактик на 
засадах нової філософії освіти, розкриття сутності і структури 
дидактичного процесу, технологій навчання, дидактичних 
інновацій в контексті нових завдань шкільної освіти та оцінювання 
її ефективності. 

На особливу увагу заслуговує опрацювання сучасних 
технологій навчальної і педагогічної діяльності, які базуються на 
використанні найновіших досягнень психологічної науки, вікової 
фізіології, соціології та інших наук про людину, нових 
інформаційних технологій, враховують різноманітності 
індивідуальних відмінностей і здібностей дітей, підлітків, молоді і 
дорослих. Це дозволить здійснити перехід до особистісно 
зорієнтованої освіти на основі пошуку оптимальних індивідуальних 
шляхів задоволення освітніх потреб і як найповнішого розкриття 
можливостей особистості, мотивації її неперервної освіти. 
Пріоритетом наукових досліджень є розробка інформаційних і 
комунікаційних технологій, визначення їх ролі в розвитку єдиного 
освітнього простору країни.  

Для інтенсивного розвитку сучасної психології потрібні 
комплексні фундаментальні дослідження, забезпечення їх надійної 
інформаційної підтримки і координації, розгортання масштабних 
пошукових і прогностичних досліджень, зацікавленість держави у 
впровадженні її досягнень наук у суспільну практику. Необхідно 
дбати про включення педагогічного знання в загальну систему 
людинознавства; розвивати прогресивні традиції педагогічної 
антропології; створювати сучасні наукові теорії і методики розвитку і 
виховання особистості. Цілісній системі освіти має відповідати 
цілісна психологічна наука, яка б охоплювала всі ланки державної і 
громадської освіти та самоосвіти, сприяла розвитку неперервної 
освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. Педагогічна 
діяльність традиційно є предметом психологічних досліджень. 
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Вивчено широке коло проблем, пов'язаний із психологічною 
структурою педагогічної діяльності, педагогічною майстерністю, 
тактом, педагогічною культурою, процесом формування особистості 
викладача і т.д. В останні десятиліття пильна увага дослідників 
залучає питання професійної компетентності (А.К. Маркова), 
культури (Є.І.Богданов, А.О. Криуліна), успішності (С.Л. Бєлих, Л.М. 
Мітіна), педагогічної майстерності (В.А.Семиченко, П.В. Симонов), 
модельних характеристик обдарованості викладача (М.О.Амінов), 
природних детермінант педагогічних здібностей (М.О. Амінов, М.К. 
Кабардов, С.Д. Максименко); створення цілісної моделі праці 
викладача (А.К. Маркова), вивчення його професійного становлення 
(Л.М. Мітіна, Е.Ф.Зеєр, Н.С. Глуханюк, Ю.П. Поваренков) і т.д [2, 3]. 

Для сучасного етапу дослідження здібностей характерний 
системний підхід, здійснюваний з позиції теорії системогенеза 
(В.Д.Шадріков), комплексного (Е.О. Голубєва) та індивідуально-
типологічного (М.К. Кабардов) підходів, системно-цільової концепції 
(Б.Б. Косов), теорії інтегральної індивідуальності (В.С. Мерлін, Б.О. 
Вяткін) [1, 4]. 

Вивчення професійних здібностей у вітчизняній психології має 
давні традиції, накопичено достатній фонд наукових знань, що 
дозволяє вирішити зазначену проблему. Розроблено теоретико-
методичні основи формування професійної компетентності, 
підвищення кваліфікації, розвитку педагогічної майстерності 
педагога (В.І. Бондарь, С.Г. Вершловський, І.А. Зязюн, Н.В.Кузьміна, 
К.В.Макагон, С.Д. Максименко, В.Я. Синенко, В.М. Синьов, 
В.О.Сластьонін та ін.). Проведено численні теоретичні та емпіричні 
дослідження, присвячені вивченню педагогічної діяльності і 
здібностей викладача (Н.Р. Вітюк, О.Ф.Волобуєва, І.В. Кікілик, 
О.А.Кривопишина, О.В.Федик, Т.Ф. Цигульська, К.Чарнецькі, Т.Д. 
Щербан, Т.С. Яценко та ін.). Для сучасного етапу характерний пошук 
провідних, ядерних, стратегічних, термінальних та інструментальних 
компонентів здібностей. У дослідженнях спеціальних здібностей 
викладача виділяються дві основні групи робіт. Перша група, 
достатньо широко представлена у психології, - роботи, у яких 
спеціальні здібності розглядаються як загальнопедагогічні, властиві 
всім викладачам, незалежно від їхньої предметної спрямованості. 
Менш представлена друга група робіт, у яких спеціальні здібності 
діляться на загальні і спеціальні педагогічні здібності. Однак відсутня 
єдність підходів до їхнього розуміння і класифікації. Поряд з цим 
існує крайня розмаїтість у визначенні як сутності, компонентного 
складу і кількості здібностей (від однієї до двохсот), так і їхньої 
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структури. Незважаючи на визнання більшості психологів, що ядром 
професійного становлення є професійні здібності, роботи, в яких 
вивчаються психологічні механізми і динаміка розвитку здібностей, 
представлені у набагато меншому ступені. Практично не 
розглядається специфіка розвитку і взаємозв'язку предметних і 
педагогічних здібностей викладача на різних етапах його 
професійного становлення. Між тим зміст і психологічні особливості 
педагогічної праці викладача вузу, висуваючи певні вимоги до його 
психіки та особистості, обумовлюють необхідність наявності у нього 
професійних здібностей, які мають відмінності від здібностей 
викладача іншої навчальної дисципліни та етапу професіональної 
діяльності [4, 5]. 

Метою статті є психолого-педагогічний аналіз проблеми 
професійних здібностей викладачів вищих навчальних закладів, 
їхньої структури, динаміки розвитку і специфіки у викладанні різних 
навчальних дисциплін гуманітарного профілю.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз досліджень з проблеми 
професійних здібностей викладача показує, що їхнє вивчення йшло 
у декількох напрямках: визначення сутності, компонентного складу і 
структури педагогічних здібностей; вивчення окремих видів 
педагогічних здібностей викладача; вивчення впливу предметної 
специфіки і спрямованості на спеціальні здібності викладача; 
виявлення взаємозв'язку здібностей з індивідуальними 
властивостями педагогів; дослідження професійного становлення 
викладача. Незважаючи на достатньо велику кількість робіт з даної 
проблеми, у переважній їхній більшості під професійними здібностей 
розуміються як педагогічні здібності, однакові для всіх педагогів, 
незалежно від предметної спрямованості їхньої діяльності. У деяких 
роботах розглядаються здібності до викладання конкретного 
предмета. Різноманітні і суперечливі дані про природні і соціальні 
детермінанти цих здібностей, їхній специфіці у викладачів різних 
навчальних дисциплін вищого учбового закладу. 

Таким чином, існує необхідність науково-теоретичної та 
експериментальної розробки концепції розвитку педагогічних 
здібностей викладачів вищих навчальних закладів, їхньої структури, 
динаміки розвитку і специфіки у викладачів різних навчальних 
дисциплін гуманітарного профілю, ролі і місця цих здібностей у 
структурі інтегральної індивідуальності. 

Між тим проведений аналіз показав, що вивчення проблеми 
здібностей має тривалу історію. Первісне вивчення здібностей 
здійснювалося у руслі філософії і носило загальнометодологічний 
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характер. У цей час сформувалися три основних протиріччя у теорії 
здібностей: 

у трактуванні сутності здібностей: здібності як незмінна даність 
душі, що має спонтанну активність (ідеалістичне розуміння) і 
здібності як психічна реальність, що має матеріальну основу 
(матеріалістичне розуміння); 

у підході до здібностей як „загальної” характеристики психіки та 
оцінки їх як „одиничної”, „індивідуальної” особливості; 

у розумінні природи здібностей: здібності є вродженими (на 
основі чого розвилася теорія спадкоємних здібностей) і здібності 
виховуються (на основі чого розвилася теорія набутих здібностей). 
Зародження теорії здібностей у руслі психології пов'язане з іменем 
Ф.Гальтона, що заклав основи емпіричного підходу до рішення 
проблеми здібностей. Протягом тривалого часу основним фактором, 
пояснюючим природу здібностей, вважалася спадковість, а 
основним пояснювальним принципом - нейтивізм (Ф.Гальтон, 
Ч.Ломброзо, С.Спірмен, Г.Айзенк та ін.). 

Для сучасного етапу вивчення здібностей характерна велика 
кількість досліджень, які можна поділити на дві великі групи: 

створення ієрархічних моделей здібностей; 
пошук загальної основи здібностей. 
До першої групи належить монометричний підхід (Г.Айзенк), 

факторні моделі (Ч.Спірмен, Л.Терстоун), ієрархічні моделі 
здібностей (Р.Кеттелл, Ф.Вернон, Д.Векслер, Р.Стернберг). До другої 
групи входять дослідження, що здійснюють пошук загальної основи 
здібностей у біологічних, когнітивних і нервових процесах (М.Морі, 
Ф.Вернон, Г.Айзенк, Е.Хант, Б.Стернберг). У зарубіжній літературі 
при вивченні здібностей робиться акцент на шляхах виявлення і 
прогнозування здібностей, на використанні тестів і варіантів 
факторного аналізу для вивчення структури здібностей, на пошуку 
біологічних задатків здібностей. Як відзначає В.Д. Шадріков, 
зарубіжні психологи або зближають поняття здібностей з поняттям 
рівня досягнень суб'єктів, або зводять його до вроджених потенцій 
індивіда [5]. 

Первісне вивчення здібностей у вітчизняній психології 
здійснювалося у руслі філософії, педагогіки та фізіології. Основним 
було протиріччя між ідеалістичним і матеріалістичним підходами у 
розумінні здібностей. Особливо гостро у вітчизняній науці стояла 
психофізіологічна проблема. Психологічний розгляд проблеми 
здібностей у вітчизняній науці збігається з рубежем XIX і XX століть і 
йде в основному шляхом запозичення як теоретичних конструктів, 
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так і шляхів і способів діагностики здібностей. Проблема здібностей 
розглядалася у руслі педології і психотехніки, особлива увага 
приділялася діагностиці здібностей. Фундаментальна теоретична і 
практична розробка теорії здібностей починається з 40-х років ХХ 
століття і пов'язана з іменами С.Л.Рубінштейна, Б.М. Теплова, Б.Г. 
Ананьєва, О.М. Леонтьєва, М.С. Мерліна, В.М. Мясищева та ін. Їхні 
ідеї знайшли подальший плідний розвиток у працях Т.І. Артемьєвої, 
Е.О. Голубєвої, О.М. Матюшкіна, В.Е. Чудновського, В.Д.Шадрікова, 
В.М.Дружиніна, Л.В. Черемошкіної, М.К. Кабардова та ін. 

Для сучасного стану дослідження проблеми здібностей 
характерний системний підхід з позиції теорії функціональних 
систем (В.Д. Шадріков), комплексного дослідження здібностей (Е.О. 
Голубєва), теорії інтегральної індивідуальності (Б.О. Вяткін). 
Дослідження здібностей здійснюється у руслі двох великих підходів: 
особистісно-діяльнісного (Б.Г. Ананьєв, Т.І. Артем'єва, О.Г.Ковальов, 
В.А. Крутецький, В.М. Мясищев, К.К. Платонов, О.М. Леонтьєв та ін.) 
і функціонально-генетичного (В.Д. Шадріков, Є.П. Ільїн, Н.С. Лейтес, 
Е.О.Голубєва). 

Проблема професійного становлення викладача знаходить 
достатньо широке відображення у роботах психологів: на зміну 
уявленню про професіоналізацію як пристосування до професії, 
вписування людини у професійні рамки прийшло розуміння 
професійного становлення як взаємозв'язку людини із професією, 
ядром якого є становлення особистості професіонала. Аналіз 
вітчизняних і зарубіжних досліджень дозволив виявити розбіжності в 
напрямках дослідження проблеми: за предметом дослідження 
виділяються роботи, спрямовані на вивчення внутрішньої сутності 
процесу професійного становлення (вивчення самого процесу 
професіоналізації і психологічних змін індивідуальності та 
особистості); і роботи, спрямовані на вивчення зовнішніх факторів 
професійного становлення (способів і засобів управління процесом). 
За способом дослідження виділяються аналітичні роботи, 
спрямовані на вивчення окремих сторін та етапів професійного 
становлення; і комплексні дослідження, предметом яких є 
осмислення цілісного процесу становлення професіонала. 
Професійне становлення розглядається як цілісний, безперервний, 
тривалий процес, що починається з формування професійних 
намірів і триває до завершення професійного життя; як динамічний 
процес, що проходить певні стадії, що супроводжується 
складностями і кризами професійного розвитку. Незважаючи на 
визнання більшістю авторів стадіальності (етапності, циклічності) 
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процесу професійного становлення, дані по його періодизації 
достатньо суперечливі, як і підстави, за якими вона здійснюється. 
Роботи, спрямовані на вивчення професійного становлення 
викладача, представлені менш різноманітно: розглядаються етапи 
професійної діяльності викладача; основні моделі (форми) розвитку; 
ведеться пошук векторів, детермінант і факторів розвитку; 
описуються окремі стадії професійного становлення викладача. 
Однак виділення стадій професіоналізації і рішення питання про 
співвідношення етапу професійного становлення і рівня 
професіоналізму, ефективності викладача, вкрай різноманітні і 
суперечливі. Незважаючи на визнання більшості психологів, що 
ядром професійного становлення є професійні здібності, роботи, в 
яких вивчаються психологічні механізми і динаміка розвитку 
здібностей, представлені у набагато меншому ступені. Практично не 
розглядається специфіка розвитку і взаємозв'язку предметних і 
педагогічних здібностей викладача на різних етапах його 
професійного становлення. 

Зміст і психологічні особливості педагогічної праці викладача 
ВНЗ, висуваючи певні вимоги до його психіки та особистості, 
обумовлюють необхідність наявності у нього професійних 
здібностей, які мають відмінності від здібностей викладача іншої 
навчальної дисципліни та етапу професіональної діяльності. 
Професійні здібності являють собою складноорганізоване цілісне 
утворення, дворівневе (педагогічні і предметні здібності) і 
багатокомпонентне, специфічне залежно від навчальної дисципліни, 
що викладається та етапу професійного становлення викладача. 
Професійні здібності викладачів різних навчальних дисциплін 
детерміновані специфічними симптомокомплексами різнорівневих 
індивідуальних властивостей.  

Висновки і перспективи подальших розробок у даному 
напрямку. Отже, проведено численні теоретичні та емпіричні 
дослідження, присвячені вивченню педагогічної діяльності і 
здібностей викладача. Однак існує крайня розмаїтість у визначенні 
як сутності, компонентного складу і кількості здібностей (від однієї до 
двохсот), так і їхньої структури. Для сучасного етапу характерний 
пошук провідних, ядерних, стратегічних, термінальних та 
інструментальних і т.п. компонентів здібностей. У дослідженнях 
спеціальних здібностей викладача виділяються дві основні групи 
робіт. Перша група, достатньо широко представлена у психології, - 
роботи, у яких спеціальні здібності розглядаються як загально 
педагогічні, властиві всім викладачам, незалежно від їхньої 
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предметної спрямованості. Менш представлена друга група робіт, у 
яких спеціальні здібності діляться на загальні і спеціальні педагогічні 
здібності. Однак відсутня єдність підходів до їхнього розуміння і 
класифікації. 

Роботи, присвячені вивченню індивідуальних детермінант 
спеціальних здібностей викладача, представлені у психології 
достатньо широко. Отримано великі, часто суперечливі емпіричні 
дані про детермінацію окремих компонентів здібностей та 
індивідуальними властивостями викладача. Менш представлені 
роботи, присвячені дослідженню природних детермінант предметних 
здібностей і динаміці зміни характеру детермінації здібностей 
залежно від етапу професійного становлення викладача. 
Професійне становлення викладача розглядається як цілісний, 
безперервний, стадіальний процес, ядром якого є професійний 
розвиток особистості. Дані по періодизації і основи для класифікації, 
а також розуміння ролі окремих періодів у його становленні 
різноманітні і суперечливі. У меншому ступені представлені роботи, 
спрямовані на вивчення динаміки розвитку спеціальних здібностей 
викладача. Практично не розглядається специфіка взаємозв'язку 
предметних і педагогічних здібностей викладача на різних етапах 
його професійного становлення. У зв'язку із проведеним 
методологічним і теоретичним аналізом представляється плідним 
розгляд проблеми здібностей викладача на різних етапах його 
професійного становлення з позиції системного підходу. 
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АКТИВНЕ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ НАВЧАННЯ ЯК МЕТОД 
КОРЕКЦІЇ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ  МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 

У даній статті розглянуто глибинно-психологічні аспекти 
дослідження витоків агресивності майбутніх психолоів. Визначено 
глибинно-психологічні передумови виникнення агресії суб'єкта, 
встановлено інфантильні витоки проявів агресії, їх зв'язок з 
об'єктними відношеннями. Запропоновано визначення поняття 
агресії, розкрито його глибинно-психологічний зміст та виявлено 
можливості попередження агресивних проявів майбутніх психолоів  
завдяки психокорекції за методом АСПН. 

Ключові слова: агресія, об’єктні відношення суб’єкта, 
енергія лібідо і мортідо, дуалізм потягів “до життя” та “до 
смерті”, Едипів комплекс,  метод активного соціально-
психологічного навчання. 

 
МЕЛОЯН А.Э. 

- кандидат психологических наук, профессор кафедры прикладной 
психологии  ДГПУ 

АКИВНОЕ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК 
МЕТОД КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЕЯ БУДУЩИХ 

ПСИХОЛОГОВ 
В данной статье рассмотрены глубинно-психологические 

аспекты исследования истоков агрессивности будущих 
психологов. Определены глубинно-психологические предпосылки 
возникновения агрессии субъекта, установлены инфантильные 
истоки проявлений агрессии, их взаимосвязь с объектными 
отношениями. Предложено определение понятия агрессии, 
раскрыто его глубинно-психологическое содержание и выявлены 
возможности предупреждение агрессивных проявлений будущих 
психологов благодаря коррекции методом АСПО. 

Ключевые слова: агрессия, объектные отношения 
субъекта, энергия либидо и мортидо, дуализм влечений «к  жизни» 
и «к смерти», Эдипов комплекс, метод активного социально- 
психологического обучения. 
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ACTIVE SOTIO-PSYCHOLOGICAL TRAINING  AS   CORRECTION 

METHOD  OF AGGRESSIVE  BEHAVIOR OF  FUTURE 
PSYCHOLOGISTS 

The depth-psychological aspects researches of aggressiveness  
sources of   future psychologists  were considered in  this  article.  
Depth-psychological preconditions of aggression subject were identified, 
infantile   aggression sources , their interrelation with object relations. 
Determination of concept of aggression is offered, released depth-
psychological content and identify  prejudice  opportunities  of future 
psychologists aggressive manifestations with ASPT correction  method. 

Key words: aggression, objective relations  of  subject, libido  and 
mortido energy, instinct  dualism “to life” and  “to  death”, Oedipus 
complex, ASPT  method. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими та практичними завданнями. Останніми 
роками у зв’язку із стрімкими соціально-політичними змінами у 
суспільстві підвищилася актуальність дослідження феномену агресії 
спеціалістами в сферах освіти, дитячої та практичної психології. 
Особливої значимості набувають ті теоретичні підходи, в яких 
реалізується цілісний підхід до розуміння та дослідження психіки в 
контексті проблеми агресії та соціальних деформацій поведінки. 
Проблема агресії завжди була об’єктом спостережень як в рамках 
наукових біологічних досліджень, так і в більш широкому плані як 
частина історії, що насичена війнами між народами, громадянськими 
та расовими протиборствами, релігійними гонитвами, злочинами, 
пов’язаними з геноцидом. 

В період розвитку України як самостійної держави особливої 
значимості набувають наукові дослідження, присвячені проблемам 
оздоровлення  та оптимізації не лише економічних процесів, але й 
соціальних та психологічних феноменів. Останні є, з одного боку, 
похідними від матеріального рівня розвитку суспільства, а з іншого – 
у значній мірі визначають як спрямування економічних процесів, так і 
їх гуманістичну зорієнтованість на людину. 

Коли мова йде про “агресію” як феномен, то зрозуміло, що 
йдеться про енергію, спрямовану “проти іншої людини”, а також і 
“проти себе”. Лапки у даному випадку відтіняють невидимість даних 
процесів у їх руйнівній сутності. 
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Проблема глибинно-психологічних витоків агресивності до 
цього часу не була предметом спеціальних досліджень, тим більше 
в контексті підготовки майбутніх психологів. Саме це й обумовлює  
актуальність даного дослідження, адже феномен агресії аж ніяк не 
узгоджується з  професією психолога, в якій засадними моментами є 
спілкування та гуманна взаємодія в рамках “людина – людина”. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається 
автор.  

Умовно можна виділити різні статуси агресії як психічного 
стану, як властивості особистості, як потреби, як поведінкові прояви, 
між якими існує взаємозв’язок. Існують ємні дослідження даної 
проблеми в зарубіжній літературі, зокрема: Е.Аронсон, Р.Берон, 
Д.Річардсон, К.Бютнер, К.Е.Ізард, К.Лоренц, Г.Паренс, Ф.Перлз, 
Х.Хекхаузен, Фестінгер та ін; а також роботи вітчизняних дослідників: 
М.В.Алфімова, В.І.Трубнікова, М.Л.Бутовська, І.Б.Бойко, 
Н.А.Дубинко, Н.Ю.Максимова, К.Л.Милютіна, В.М.Крайнюк, 
О.О.Смирнова, Т.Р.Хузєєва та ін. Ми виходили з того, що вивчення 
феномену агресивності не можна розглядати лише з біологічних 
позицій в контексті детермінації його “Ід”, оскільки цей феномен  
являє собою складне системне та соціально-психологічне 
утворення, інфантильні витоки якого носять визначальний, хоч і 
невидимий для суб’єкта характер. 

Кожний з теоретичних напрямів, що розглядають особливості 
інфантильних витоків агресивності, які нам вдалося виділити в 
літературі, видаються неповними та діагностично імпотентними, бо 
не враховують системні характеристики несвідомого. Проте важливо 
назвати провідні з таких теорій: перша - розглядає агресію, яка 
детермінується переживаннями незадоволення (біль, дистрес) та 
носить інстинктивний характер (Г.Таренс, К.Хорні, А.Фрейд та ін.); 
друга - відносить до пускового механізму негативний афект і 
когнітивні установки, які спрацьовують під впливом ситуативних 
детермінант, що породжують фрустрацію (Л. Берквіц, Дж. Доллард, 
О.Кенберг, Н.Міллер та ін.); третя – робить акцент на соціальному 
научінні, яке детермінує агресію при допомозі образів, слів та дій 
(А.Бандура, А.Гросс, А. Реан, І.А.Фурманов та ін.).  

Якщо взяти за основу соціально-перцептивний ракурс розгляду 
феномену агресії, то інфантильний аспект її детермінації 
пов’язується з травматичним досвідом у дитинстві (М.Кляйн), що у 
свою чергу вносить дисгармонію у систему емоційної регуляції і 
створює неадекватні схеми соціальної перцепції, підозріле та 
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вороже ставлення до оточуючих, бажання заподіяти шкоди тому, хто 
сприймається як джерело власного невдоволення. 

Дослідження глибинно-психологічних витоків агресії звертає 
увагу на формування агресивних тенденцій в період раннього 
дитинства. Крім того, хоча суворість виховних заходів в минулому 
була спрямована на нівелювання та упередження агресії у дітей, 
проте ігнорувалися глибинно-психологічні витоки цього феномену. 
Засоби ж впливу на особу в психокорекційній групі позбавлені 
суворості, яка притаманна схоластичній системі, вони спонукають до 
конструктивних змін та бажаного прояву агресивних тенденцій в 
поведінці. 

Закріплення агресивних реакцій відбувається на 
невербальному та вербальному рівнях; у прямій чи опосередкованій 
формі. Аналіз літератури дозволяє констатувати достатню 
вивченість детермінант: соціальних (несприятливі взаємини в 
соціумі загалом та мікросоціумі – школа, сім’я); емоційних 
(підвищена тривожність та фрустраційні впливи, породжувані 
соціумом та почуттям меншовартості); когнітивних (готовність до 
трактування соціально-перцептивних факторів як таких, що несуть 
загрозу “Я”, самореалізації); поведінкових (рефлекторна готовність 
до агресивного реагування). 

Проте огляд наукової літератури нам дозволив констатувати 
недостатню вивченість глибинно-психологічних детермінант агресії, 
які фактично присутні у всіх інших аспектах причинної обумовленості 
та розмаїтті її проявів. 

 Мета дослідження: виявлення глибинно-психологічної 
детермінації агресії суб’єкта шляхом об’єктивування провідних 
тенденцій його поведінки та обґрунтування методики їх нівелювання 
у майбутніх психологів-практиків. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Агресія  є 
формою активності суб’єкта, що детермінована певними причинами, 
які не завжди мають усвідомлюваний характер. Мотиви будь-якої 
активності найчастіше пов’язані з глибинними першопричинами, 
тому їх важко спостерігати безпосередньо. Складність психокорекції 
агресивної поведінки полягає у тому, що для того, щоб розуміти 
мотивацію вчинку, дії або поведінку людини, практичному психологу 
недостатньо бути життєво досвідченим та фахово ерудованим, 
необхідно мати відповідні професійні знання рефлексивного 
характеру, розвинуті інтуїцію та соціально-перцептивний інтелект, 
розвиток яких неможливий без здійснення його особистісної 
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психокорекції. Сучасні дослідники на противагу вченню З.Фрейда 
про потяг до агресії виділяють просоціальну, конструктивну, 
альтруїстичну спрямованість суб’єкта, яка може виражатися, 
зокрема, у “мотиві допомоги”. Якщо агресія   має на меті завдання 
шкоди суб’єкту, руйнації, то конструктивна допомога спрямовується 
на користь іншій людині. Дослідники Дж. Маккоулі и Л. Берковіц  
поряд з феноменом агресії розглядають альтруїзм як поведінку, що 
здійснюється заради добробуту іншої людини, без очікування будь 
якої винагороди [2].  

Ми схильні вважати, що оскільки поняттям “агресія” 
окреслюються майже всі деструктивні тенденції, то є небезпека 
втратити з поля зору первісний імпульс (мотив), у результаті якого 
відбувається руйнівна дія. Агресивні тенденції є досить 
різноманітними, психіка у кожного суб’єкта індивідуально-
неповторна, тому складність може полягати у диференціюванні 
агресивних проявів, що важливо враховувати при дослідженні 
мотивації агресії. До того ж, слід розрізняти тенденцію до агресії  та 
агресивний прояв. 

Вчених здавна цікавить заявлена проблема, а переважна 
більшість наукових психологічних досліджень у галузі феномену 
агресії центрується навколо психоаналітичної концепції, провідними 
в якій є дуалізм інстинктів життя і смерті. Агресія і лібідо виділяються 
в психоаналізі як первинні інстинктивні потяги, які існують 
паралельно, не перетинаючись. Лібідо  направлено на синтез, 
присутнє в усіх позитивних аспектах взаємодії між людьми, є 
конструктивним елементом активності, що має еротичний, 
сексуальний мотив. З.Фрейд вважав, що потяг до смерті можна 
спостерігати в агресивних, деструктивних діях, які направлені на 
себе чи інших людей (тенденція до психологічної імпотенції та 
смерті). Х.Гартман  відмічав, що при трансформації агресивних 
мотивів можна спостерігати такі процеси: зміщення агресії на інші 
об’єкти, обмеження цілей агресивних імпульсів, сублімація 
агресивної енергії та її зв’язок з лібідозними потягами [1].  

З.Фрейд вказував на наявність взаємозв‘язків та динаміки між 
потягами “до життя”  і  “до смерті”  у їх конкретних проявах в 
реальній поведінці особистості. Об‘єднання потягів  представляє 
собою їх змішування в різних пропорціях, що загалом властиве 
багатьом людям; роз‘єднання - це процес, при якому вони 
розмежовуються і повністю розділяються, при цьому кожний із них  
переслідує свою мету. Коли З. Фрейд говорить про роз‘єднання 
потягів, він має на увазі, що агресивність означає розрив усіх зв‘язків 
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із сексуальністю; більше того, відбувається розрив міжособистісних 
контактів суб’єкта, що посуває його у бік “психологічної імпотенції” 
[2]. 

В контексті вищесказаного З.Фрейд торкався проблеми сили  
антагоністичних потягів. На його думку, тенденція поєднання двох 
основних потягів (до “життя” і “до смерті”) не означає, що вони 
рівнозначні за силою [6]. 

Дуалізм потягів “до життя” і “до смерті” було покладено також в 
основу теорії М.Кляйн, згідно якої цей дуалізм породжується у 
ранньому дитинстві; саме в цей період закладаються передумови 
амбівалентних почуттів, що є базовими у виникненні агресії до 
близьких людей.  

Дослідження М.Кляйн “Ранні стадії Едипового конфлікту”  [3] 
доводить, що виникнення  тривоги і провини тісно пов’язано з 
ранніми стадіями розвитку Супер-Его та Едиповим комплексом. 
Результати подальших досліджень у цьому напрямі британської 
психоаналітичної спілки зводились до визнання величезної ролі 
боротьби інстинкту життя з інстинктом смерті у виникненні агресії: 
“інстинкт смерті (деструктивні імпульси) є керуючим фактором, який 
обумовлює виникнення тривоги” [3, с.423]. Крім того 
стверджувалось, що первинний об’єкт, проти якого направлені 
деструктивні імпульси, є об’єктом лібідо, а це означає, що існує 
взаємодія між агресією і лібідо. Взаємодія  “представляє собою як 
злиття, так і повну протилежність двох інстинктів, – стверджує 
М.Кляйн, - що і є причиною тривоги і вини” [3].  

В  контексті  проблеми психокорекції агресії, для нас важливі 
висновки М.Кляйн про те, що у взаємодії цих двох великих 
інстинктивних сил - життя (лібідо) і смерті (мортідо) – послаблення 
деструктивних імпульсів відбувається лише завдяки лібідо.  
Зокрема, М.Кляйн пише: “Оптимальна взаємодія лібідо і агресії 
передбачає, що тривога, яка виникає в результаті невпинної 
активності інстинкта смерті, хоч ніколи і не зникає, проте 
утримується й нейтралізується, дякуючи силі інстинкту життя” [3]. 

Якщо повернутись до проблеми Едипової залежності дитини, 
то її слід розуміти як “міфічне вираження неминучості для кожної 
людини бути “Едипом у зародку”  [4]. Важливо розуміти, що Едипів 
комплекс не зводиться до реальної ситуації: наприклад, до реальних 
(усвідомлюваних) відчуттів хлопчика, що він хоче оволодіти матір’ю, 
або ж дівчинки – оволодіти батьком. Його дієвість обумовлена тим, 
що він вводить  інстанцію заборони, яка перешкоджає доступу до 
природнього задоволення  лібідних бажань і перетворює в 
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нерозривний ланцюг бажання і закон. Ми дотримуємось саме такого 
розуміння Едипового комплексу, яке підтверджується результатами 
глибинно-психологічної психокорекційної практики. У нас є 
можливість прослідковувати  дію Едипової залежності суб‘єкта та її 
деструктивні наслідки у вираженні конструктивних (лібідних) почуттів 
до інших людей і в ставленні до самого себе, на матеріалі 
практичної роботи, проведеної в групах АСПН з глибинно-
психологічною орієнтацією. 

На наш погляд, глибинно-психологічні витоки агресії пов'язані з 
Едиповою залежністю  знаходять своє втілення в об'єктних 
відношеннях. 

Об’єктні відношення – це неусвідомлюваний, проте досить 
усталений аспект психіки суб’єкта, генезис якого сягає в дитинство 
до первинних  лібідних об’єктів і задає емотивність єднання з 
оточуючим світом, людьми, предметами, які певною частиною 
символізують їх характеристики завдяки проекції об’єктних 
відношень. І саме в цьому вбачаються витоки агресивного 
ставлення до тієї чи іншої особи, яка внаслідок відмічених проблем 
адекватно не сприймається [2].  

Говорячи про “об’єктне відношення”, а не про відношення до 
об’єкта (чи суб’єкта), ми намагаємося підкреслити момент взаємодії, 
а не ставлення як такого. Іншими словами, у процесі психокорекції 
об’єкт (предмет) починає існувати лише після того, як суб’єкт 
(протагоніст) вступає з ним у взаємодію, під впливом чого 
формується “об’єктне відношення”, яке ми досліджуємо і яке вказує 
також на активність самого об’єкта відносно даного суб’єкта, і на 
можливість детермінації поведінки останнього. Важливо відмітити 
суперечливість самого поняття “об’єкт”: з одного боку, він 
варіативний, взаємозамінний (наприклад, на оральній стадії 
розвитку лібідо значущість будь-якого об’єкта визначається лише 
тим, чи можна його з’їсти); а з іншого боку, спостерігається його 
сталість в детермінації психіки, що пов’язано, на наш погляд, з 
Едиповою ситуацією. “Місце первинного лібідного об’єкта 
залишається святим і недоторканим” [6]. Сам же З.Фрейд одночасно 
стверджував, “що об’єкт є наймінливішим моментом потягу” [4]. 
Разом з тим він писав: “...знайти об’єкт, по суті справи - віднайти 
його заново” [6]. Мінливість об’єктів природно забезпечується 
механізмами компенсації, заміщення, перенесення, проекції, 
сублімації, а зв’язок з первинним об’єктом лібідо (тобто сталість 
об’єкта, об’єктних відношень) відбувається завдяки дії механізмів 
ідентифікації, витіснення, проекції і, загалом, Едипової залежності 
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суб’єкта. Сублімацією можна назвати “таку зміну мети і об’єкту, при 
яких до уваги береться соціальна оцінка”. 

Аналіз наукової літератури засвідчує особливий внесок М. 
Кляйн у розробку об’єктних відношень, який вона здійснила, а 
введені нею поняття "хорошого" (позитивного) і "поганого"  об’єкту 
знаходить вираження у феномені внутрішньої суперечливості 
особистості та амбівалентності її почуттів, до лібідних об’єктів та 
перенесення цих почуттів на значущих людей [4]. Вчення про 
об’єктні відношення дозволяє зрозуміти особливості формування "Я" 
як особистості в цілому, ролі в цьому процесі об’єктності внутрішніх 
утворень, породжених емоційним аспектом соціальної перцепції 
суб’єкта, якому незмінно притаманна боротьба лібідо і мортідо. 

У процесі практичної діяльності особливий інтерес 
представляє групова психокорекція деструктивної поведінки 
особистості методом активного соціально - психологічного навчання, 
яка розроблена академіком АПН України Т.С.Яценко. Метод 
активного соціально-психологічного навчання довів свою 
ефективність у підготовці практичних психологів. Завдяки його 
глибинному спрямуванню вдається нівелювати деструктивні, 
агресивні прояви особистості, розкрити його творчий потенціал і 
підвищити адаптованість до професійної діяльності. В цьому методі 
інтегровано глибинно-психологічні знання, що сприяють особистісній 
психокорекції і водночас студент оволодіває інструментарієм 
практичної психокорекційної роботи [8].  

Як затверджує Т.С. Яценко: «групова психокорекція може 
зробити вагомий внесок у розвиток теоретичних засад практичної 
психології та психологічної служби загалом. У малій групі є 
можливість створити лабораторні умови для дослідження 
особливостей спілкування між її членами, прослідкувати характер 
їхньої взаємодії. Це важливо й з огляду на те, що в кожної людини 
навички спілкування формувалися у взаєминах з іншими людьми. 
Перевага групової психокорекції над індивідуальними формами в 
тому, що тут є змога цілісно вивчати психіку в її реальних проявах у 
стосунках» [5; 9; 10]. 

Висновки і перспективи подальших розробок у даному 
напрямку.    

 Таким чином ми можемо зробити висновки, що в процесі 
невимушеної спонтанної поведінки в групах АСПН актуалізуються 
внутрішні глибинно-психологічні детермінанти поведінки, які носять 
суперечливий характер: діаметральне їх спрямування і створює 
передумови агресивної поведінки суб’єкта. Глибинно зорієнтована 
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групова психокорекція за методом АСПН дозволяє коригувати та 
нівелювати деструктивні тенденції суб’єкта, пов’язані з 
інфантильними цінностями, які створюють передумови агресії 
особистості. Нівелювання агресивних тенденцій забезпечує 
властиву індивіду тенденцію до росту, інтеграції, встановлення 
об’єктних відношень. Перспективу дослідження ми вбачаємо у 
розширенні аналізу об’єктних відношень суб’єкта та їх взаємозв’язку 
з глибинними передумовами агресії; у поглибленні науково-
теоретичних засад поставленої проблеми. 
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В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ 
У статті розглянуто періодизацію морального розвитку 

школярів в зарубіжній та вітчизняній психології, її структуру та 
внутрішню логіку, проаналізовано основоположні принципи, згідно 
яких створено систему різноманітних періодизацій психічного та 
морального розвитку школярів. 

Ключові слова: періодизація, моральний розвиток, 
доконвенційний рівень, конвенційний рівень, постконвенційний 
рівень, основоположні принципи, школяр. 

ОСЫКА О. 
- кандидат психологических наук, доцент кафедры прикладной 

психологии ДГПУ                                        
ИЗУЧЕНИЕ ПЕРИОДИЗАЦИИ МОРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЬНИКА В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
В статье рассмотрена периодизация морального развития 

школьников в зарубежной и отечественной психологии, её 
структура и внутренняя логика, проанализированы 
основоположные принципы, согласно которым создана система 
разнообразных периодизаций психического и морального развития 
школьников. 
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foreign and home psychology, its structure and inner logics is considered 
in the article. Some founding principles according to which the system of 
different variants of periodization of the psychological and moral 
development of school pupils are analyzed as well. 
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Постановка проблеми. В процесі дослідження морального 
розвитку школяра важливу роль відіграє вивчення його 
періодизації, необхідно глибше осягнути психологічні особливості 
періодизації морального розвитку школяра та її структуру. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. У зарубіжній 
психології в області дослідження морального розвитку виділено три 
провідні напрямки: інтелектуалістичний (К.Барклі, М.Бірнбаум, 
Г.Кербі, Л.Колберг, Є.Лернер, Д.Макрей, Ж.Піаже, М.Хадеман), 
психоаналітичний (Ф.Александер, Г.Фройд, З.Фройд, Х.Штаум), 
біхевіористичний (Г.Айзенк, Р.Алперт, А.Бандура, О.Маурер, Л.Роу, 
Р.Сіерс, Р.Уолтерс). У вітчизняній психології дану проблему 
досліджували: Л.С.Виготський, Л.В.Дзюбко, Д.Б.Ельконін, 
О.М.Леонтьєв.  

Формулювання цілей статті (Постановка завдання). Метою 
дослідження є вивчення проблеми періодизації морального розвитку 
школяра у зарубіжній та вітчизняній психологічній науці.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В.В.Давидов 
підкреслював, що в основі класифікації лежить зміна внутрішнього 
образу й перетворення об’єктів, виявлення й зміна їх сутності. 
Існують декілька типів перетворення. Перший тип пов’язаний з 
розчленуванням об’єктів на основі їх родовидових відносин, з 
побудовою відповідних класифікацій, з їх використанням в цілях 
практичної орієнтації в дійсності. Другий тип пов’язаний з пошуком в 
деякому різноманітті об’єктів такого об’єкту, розвиток якого породжує 
все це різноманіття, з пошуком й створенням умов, що з 
необхідністю забезпечують повноцінне здійснення такого розвитку. 
Цим двом основним типам перетворення відповідають два типи 
діяльності, один з яких націлений на зміну існуючого зовнішнього 
порядку об’єктів, другий – на реалізацію їх внутрішніх потенцій [3, 
с.6]. Безумовно, окреслені питання торкаються не тільки проблеми 
класифікації об’єктів, але й психологічних особливостей та 
специфіки періодизації психічного та морального розвитку 
особистості школяра.  

Періодизація – це певні етапи, фази, внутрішня природна 
програма розвитку й становлення, що забезпечує повноту підготовки 
до дорослого, зрілого життя [4, с.7]. 

Сучасна психологія в моральному розвитку людини виділяє 4 
сфери дослідження: 
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1. Моральна поведінка. Вона визначає добровільне виконання 
норм моралі, якщо навіть їхнє порушення принесе людині чималі 
вигоди і вона твердо впевнена в безкарності своїх дій. 

2. Морально цінні і морально схвалювані відносини до інших 
людей. Це гуманістичні й альтруїстичні почуття і відносини: увага й 
інтерес до проблем інших людей, співчуття і допомога їм.  

3. Моральні знання, уявлення і судження. Вивчення розуміння 
дитиною моральних вимог, становлення понять відповідальності і 
справедливості, засвоєння критеріїв моральної оцінки.  

4. Моральні переживання. Досліджуються переживання 
провини при порушенні дитиною норм поведінки, походження цих 
почуттів і переживань і їхній тісний зв’язок з реальною поведінкою 
дитини. 

Складність підходу до проблеми можна сформулювати так: з 
одного боку, мова йде про завдання, у змісті яких знаходяться 
моральні проблеми, тому постає питання про зв’язок їхнього 
рішення з інтелектуальним розвитком дитини, з іншого боку, з 
огляду на те, що в завданнях зважуються проблеми морального 
змісту, найважливішим залишається питання про детермінацію 
моральних суджень структурою тих відносин, що виникають у 
дитини у зв’язку з необхідністю дотримуватись моральних норм.  

Вивчення взаємозв’язку інтелектуального розвитку дитини 
зі ступенем зрілості моральних суджень почав у своїх роботах 
Ж.Піаже [7]. 

Він виявив три стадії морального мислення дітей: моральний 
реалізм              (2 – 7 років), мораль кооперації (7 – 12 років), 
мораль рівності (12 – 15 років). Відповідно до концепції Ж.Піаже, 
оволодіння інтелектуальними операціями – необхідна, хоч і не 
єдина, умова успішності в оволодінні моральними нормами. 
Питання, запропоновані дітям в його експериментах, були 
спрямовані на виявлення ставлень дітей до порушення прийнятих 
норм. Розповіді про порушення створювалися так, що 
порушниками виявлялися, як однолітки дитини, так і молодші чи 
старші діти. Дорослі могли карати винного. З провиненою 
дитиною могли відбуватися різні, прямо не пов’язані з порушенням 
неприємності, і ставилося питання про зв'язок таких 
неприємностей з фактом порушення. Згідно з різними типами 
порушень пред’являлися кілька розповідей, у яких варіювалися 
ситуації і дійові особи. Як виявилося, діти, що обстежувались, по-
різному судили про ці порушення: вони або залишалися на позиціях 
власного егоцентризму, не схильні були враховувати наміру героя 
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оповідання (наприклад, ненавмисно той зробив учинок чи 
навмисно), а більше орієнтувалися на позицію дорослого 
(наприклад, могли вважати, що більше винуватий той, кого 
більше покарали). Вони були схильні твердити, що наявний зв'язок 
між порушенням заборони і неприємностями, що сталися з 
героями розповідей відразу ж після недоброго вчинку (такий спосіб 
пояснення вчений визначив як іманентну справедливість). 

Ці і деякі інші особливості в судженнях досліджуваних дали 
підставу Ж.Піаже вважати, що їхня наявність указує на досить 
низьку стадію розвитку в дитини здатності до моральних 
суджень, на відміну від іншої, більш високої стадії, якій притаманні 
прямо протилежні риси: облік намірів інших людей, подолання 
практики надмірного вшанування авторитетів і, у цілому, 
подолання егоцентризму. Було переконливо показано, що 
досягнення більш високої стадії морального розвитку залежить 
від стадії оволодіння інтелектуальними операціями.  

Ці дослідження мали продовження в руслі когнітивної 
традиції. Ті ж завдання Ж.Піаже пропонував дітям з різних 
соціальних шарів і етнічних груп: придумувалися нові завдання, у 
яких проблемність морального вибору була представлена ще 
більш гостро, використовувалися різні методики виміру рівня 
розвитку інтелекту. У цілому, зв'язок між розумовим розвитком і 
зрілістю в рішенні моральних завдань був підтверджений, але 
зв'язок цей був не однозначний. Іноді позначалася залежність від 
методики, що використовувалася для виміру стадії 
інтелектуального розвитку [7]. 

Молодший шкільний вік – особливий і дуже важливий період у 
житті дитини. Л.С.Виготський [1] справедливо підкреслював, що 
тільки внутрішні зміни самого процесу розвитку, тільки суттєві 
повороти в його плині можуть дати надійну підставу для 
визначення ключових періодів постання особистості дитини, що 
ми називаємо етапами розвитку, тому що особистість дитини 
змінюється як ціле у своїй внутрішній динаміці, і законами зміни 
цього цілого визначається рух кожної його частини. Цілісна 
діяльність дитини, специфічна для кожного її вікового періоду, 
визначає ті глибинні зміни в психіці, що вперше в цьому віці 
виникають і які є ключовими в психічному розвитку дитини, у 
найголовнішому визначають її свідомість, ставлення до 
навколишнього середовища, її внутрішнє і зовнішнє життя, весь 
хід її розвитку в певний період життя. Ці психічні зміни 
Л.С.Виготський називав новоутвореннями, наполягаючи, що 
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основним критерієм розподілу дитячого розвитку на окремі 
періоди повинні слугувати саме новоутворення. А на кожному 
віковому етапі знаходимо таке новоутворення, що є центральним 
для всього процесу психічного розвитку і характеризує перебудову 
всієї особистості дитини на новій основі. 

За Л.С.Виготським, новоутворення – новий тип діяльності 
дитини, що об'єктивно та об’ємно характеризує її вік, новий тип її 
особистісних рис і особливостей і ті психічні зміни, що вперше 
виникають на цьому етапі її вікового розвитку [1; 2]. 

О.М.Леонтьєв вважав, що провідна діяльність визначає 
найголовніші зміни особливості дитини в тому чи іншому періоді її 
розвитку. Її характеризують такі найважливіші ознаки: 1) від неї 
переважно залежать основні психічні зміни дитини в цей віковий 
період; 2) у процесі її розвитку виникають і диференціюються інші 
види діяльності; 3) під її безпосереднім впливом формуються і 
перебудовуються всі психічні процеси. На кожному віковому етапі 
дитині властиве сполучення кількох видів діяльності, хоч 
центральним є один. Для молодших школярів провідною буде 
навчальна діяльність, хоч гра і праця відіграють важливу роль у 
їхньому психічному розвитку. Спираючись на теоретичну спадщину 
Л.С.Виготського і О.М.Леонтьєва, Д.Б.Ельконін створив таку 
періодизацію психічного розвитку дитини: 

1. Безпосередньо емоційне спілкування, притаманне дитині 
від народження до 1-го року. 

2. Предметно-маніпулятивна діяльність є провідною для 
дитини від 1-го до 3-х років. 

3. Ігрова діяльність є домінантною в дитини від 3-х до 6-ти 
років. 

4. Навчальна діяльність формується в дітей від 6-ти до 10-
ти років. На її основі в молодших школярів виникає теоретична 
свідомість і мислення, розвиваються відповідні їм здатності 
(рефлексія, аналіз, уявне планування). 

5. Цілісна суспільно корисна діяльність як провідна 
притаманна дітям від 10-ти до 15-ти років. 

6. Навчально-професійна діяльність характерна для 
старшокласників і учнів профтехучилищ у віці від 15-ти до 18-ти 
років. 

Центральні типи провідної діяльності можна сформувати в 
дитини лише в певній послідовності. Навчальна діяльність 
формується на основі ігрової, бо навчання спрямоване на 
оволодіння такими абстракціями й узагальненнями, що 
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припускають наявність у дітей розвинутої уяви, що формується в 
процесі гри. 

Молодший шкільний вік – ключовий період у розвитку дитини, 
що має свої важливі психологічні новоутворення. Новий віковий 
період починається з приходом дитини до школи. Центральною 
діяльністю її з цього часу стає навчальна діяльність. У процесі 
навчальної діяльності дитина систематично опановує зміст 
різноманітних форм суспільної свідомості, де моральність займає 
ключове місце. Дитина прагне опанувати вміннями і навичками, що 
відповідають формам суспільного розвитку і діяти відповідно до 
їхніх вимог. У процесі оволодіння змістом різноманітних форм 
суспільної свідомості, опосередкованої традиційним мисленням 
попередніх поколінь людей, зокрема їхнім теоретичним мисленням, 
у дитини виникає теоретичне ставлення до дійсності, 
теоретична свідомість та теоретичне мислення, відповідні їм 
здатності (рефлексія, аналіз, планування), що є центральними 
новоутвореннями молодшого шкільного віку. Навчальна діяльність 
буде центральною тільки в молодшому шкільному віці. Відзначимо, 
що в дітей у цьому віці виникають і формуються лише основи 
теоретичної свідомості і мислення. 

Моральний розвиток дитини містить у собі присвоєння нею 
моральних здобутків і цінностей певного суспільства. Формування 
моральних поглядів, ідеалів, переконань, норм, що визначають 
повсякденну поведінку дитини, здійснюється в умовах морального 
вибору в процесі життєдіяльності, що тісно пов’язано з ідеальним 
прогнозуванням і передбаченням наслідків її життєвих учинків [5]. 

За О.Г.Дробницьким, основними та принципово важливими 
моментами моралі як складного цілого є: моральна діяльність, уся 
сукупність учинків людей, бо вони підпадають під моральну 
санкцію; далі те, що відрізняє мораль від іншого: особливі способи 
регуляції нею певних дій, моральні відносини; нарешті, моральна 
свідомість. Ці елементи взаємно покривають один одного, а тому 
і визначаються один за допомогою іншого. Моральні відносини – за 
своєю сутністю ті ж явища їхньої моральної поведінки, але 
розглянуті з погляду моральної зумовленості і значення. Моральна 
свідомість, розглядаючи соціальну дійсність під своїм кутом зору, 
виділяє в ній те, що стосується діяльності і різноманітних 
відносин моралі. Моральна діяльність, як сторона всякої людської 
діяльності, виявляє себе суб'єкту завдяки специфічно моральній 
формі свідомості її змісту, передумов і цілей своєї практики. 
Мораль орієнтує дитину на свідоме сприйняття нею суспільних 
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ідеалів і вимог, на добровільне виконання моральних норм і 
принципів як домінантних внутрішніх мотивів поведінки. Моральна 
мотивація, оцінка і самооцінка – важливі засоби моральної регуляції 
поведінки дитини в молодшому шкільному віці. Відображення 
дитиною суспільного буття відбувається як безпосередньо в 
практичній діяльності і спілкуванні, так і опосередковано – через 
оволодіння в процесі навчання і виховання суспільними ідеалами й 
ідеями, принципами і нормами. 

Моральний розвиток дитини в молодшому шкільному віці 
здійснюється на основі освоєння нею моральних знань і морального 
досвіду, емоційного переживання моральних відносин. І, 
підкреслимо, у дошкільному віці в дітей уже виникають перші 
уявлення про етичні норми поведінки і пов'язані з ними моральні 
переживання. Л.С.Виготський наголошував, що наявність 
поняття і свідомість цього поняття не збігаються ні в моменті 
появи, ні у функціонуванні. Аналіз дійсності за допомогою понять 
виникає значно раніше, ніж аналіз самих понять. Поняття 
проходить тривалий і складний шлях розвитку в молодшому 
шкільному віці і завершується утворенням справжніх понять у 
підлітковому віці. Усвідомлення не виникає як необхідний вищий 
ступінь розвитку неусвідомлених понять. Воно привноситься 
ззовні. Неусвідомленість понять зумовлена самою природою 
дитячої думки, а усвідомлені поняття функціонують зовні, в 
атмосфері соціальної думки, що оточує дитину, і засвоюються 
дитиною в готовому вигляді тоді, коли цьому не перешкоджають 
антагоністичні тенденції її власного мислення [1, 2]. Формування 
мислення дитини в молодшому шкільному віці найкраще 
відбувається через навчання, що веде за собою його розвиток. 

Л.Колберг [6] виділив такі рівні розвитку моральної 
свідомості особистості: 1 рівень – доконвенційний (доморальний); 
2 рівень – конвенційний (конвенційна мораль); 3 рівень – 
постконвенційний (автономна мораль). 

Термін “конвенційний” означає, що людина визнає й 
усвідомлює правила, норми, конвенції, стиль і життєдіяльність 
певного суспільства. 

Моральний розвиток дитини характеризують такі риси : 
1. Доконвенційний рівень: перша стадія – уникати порушення 

норм і правил через страх покарання і доган, це слухняність 
заради самої слухняності; друга стадія – поводитися згідно з 
певними нормами і правилами лише тоді, коли це комусь потрібно і 
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при цьому найчастіше правильним уважається те, що базується 
на взаємовигоді та користі. 

2. Конвенційний рівень (третя стадія) – робити те і вчиняти 
так, як вимагає й очікує оточення, що взагалі найчастіше 
вимагається від людей в подібній життєвій ситуації. “Бути 
хорошим” – дуже важливо, це означає проявляти вдячність і шану, 
турботу про інших, говорити тільки правду; четверта стадія – 
неухильно виконувати актуальні обов’язки. 

3. Постконвенційний рівень (п’ята стадія) – свідоме розуміння 
того, що різні люди можуть дотримуватися різних думок і дій 
щодо певних правил, норм, моральних цінностей. При цьому 
більшість правил, норм і цінностей стосуються певної групи 
людей, і повинні обов’язково виконуватися. Шоста стадія – 
поведінка повністю базується на власних, вибраних самостійно й 
усвідомлено, добре осмислених і обґрунтованих етичних 
принципах.  

Згідно з Л.Колбергом [6], діти 8-ми – 11-ти років уважають, 
що поводитися правильно, значить – відповідати чеканням інших, 
доставляти їм радість, це потрібно, щоб вони самі добре думали 
про себе, а все оточення розділяло їхні думки  

Л.В.Дзюбко запропонувала періодизацію морального розвитку 
дитини, що базується на християнській психології та педагогіці. 
Згідно християнській психології, дитинство триває від зачаття 
до 24-х років. Воно поділяється на два періоди. Від зачаття до 12-
ти років – період запам’ятовування фундаментальних дій 
дорослих. Від 12-ти до 24-х років – період самостійного 
програвання відбитого у власних учинках. На все це накладається 
осмислення своїх учинків [4]. 

1-й період – духовний розвиток дитини від зачаття до 
народження. Період запам’ятовування дитиною внутрішнім, 
духовним зором душевного стану, душевних сил матері. Це її 
ставлення до найближчих та до інших людей. Запам’ятати можна 
або душевні сили, або душевну убогість. Це і є той резерв 
душевних сил, з яким піде в подальше життя дитина. Цей період 
закінчується народженням дитини, коли вона починає сприймати 
себе не тільки духовно, а й душевно й тілесно.  

2-й період – душевний розвиток. Він триває від народження 
до 3-х років. Дитина душевним поглядом запам’ятовує зовнішній 
малюнок поведінки батьків і їх душевні стани, схоплює їхні способи 
спілкування, чоловічий і жіночий підхід у ставленні до світу.  
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3-й період – тілесний розвиток. Триває від 3-х до 5-ти років. 
Запам’ятавши в попередньому періоді способи спілкування 
дорослих, у цьому віці за допомогою активного спілкування дитина 
розуміє сенс життя дорослих. Інтеріоризовані в цьому віці смисли 
впливають на все життя. На їхнє усвідомлення спрямована гра.  

4-й період (5 – 7 років) – початок нового етапу тріади, етап 
виховання духу, час слухняності, коли тіло й душа стримуються. У 
зазначений період любов до дітей має виявлятися в суворості. Це 
створює межі належного, дозволеного і недозволеного, надає 
дітям почуття захищеності й любові. Саме в цей період діти 
вчаться відрізняти моральні категорії, духовне від душевного. Але 
цього замало – треба зуміти зробити вибір і керуватися ним. 
Досягнувши семирічного віку, дитина вже здатна розуміти, 
аналізувати мотиви своїх учинків і давати їм моральну оцінку. 

5-й період (7 – 10 років) – провідним є душевне становлення 
дитини. У цьому віці світ цілісний і душевне становлення відкрите 
дитині. Це молодший шкільний вік, коли на зовнішньому плані 
провідною є навчальна діяльність. Це дуже важливий вік, оскільки 
він закладає здатність навчатися, бути відкритим усьому новому 
на все життя. 

У 6-й період (10 – 12 років) – відбувається тілесне 
становлення, коли присутнє все, що відбилося з попередніх 
періодів, коли “освячується тілесне, формується атмосфера і 
настрій”. На зовнішньому плані простежується активізація всіх 
здібностей. На внутрішньому – засвоєння етапів трудової дії. 10 – 
12 років – початок підліткового віку. Він вважається важким для 
батьків, вихователів і самих дітей. У наступний період, з 12-ти до 
24-х років, усе, що запам’яталося, виявлятиметься чіткіше у 
зворотній послідовності. Наступний період життя – період 
самостійної дії [4, с.7 – 9].  

Висновки. Найбільш перспективною, з психологічної точки 
зору, нам вважається, вивчення періодизації морального розвитку 
школяра в традиціях християнської психології. 
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ДИНАМІКА АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ 
СТУДЕНТА 

У статті обґрунтовується необхідність вивчення 
особливостей адаптаційного потенціалу особистості в період 
навчання у ВНЗ; представлений теоретичний аналіз проблеми 
особистісного адаптаційного потенціалу, позначені уявлення про 
зміст даного феномена та його структуру; підкреслена 
необхідність виділення не тільки структурних, але й динамічних 
властивостей адаптаційного потенціалу, які характеризують 
мінливість, активність функцій та структури ресурсів у часі; 
наводяться дані емпіричного дослідження динаміки адаптаційного 
потенціалу особистості студента; показані циклічні 
закономірності трансформації адаптаційного потенціалу 
особистості в період навчання у ВНЗ; позначені фази витрачання і 
відновлення потенціалу особистості студента. У завершенні 
статті визначаються завдання й перспективи подальших 
досліджень.  

Ключові слова: адаптаційний потенціал особистості, 
відносна величина потенціалу, фази витрачання і відновлення 
потенціалу. 

РЕЗНИКОВА Е.А. 
- кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

ДГПУ 
ДИНАМІКА АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ 

СТУДЕНТА 
В статье обосновывается необходимость изучения 

особенностей адаптационного потенциала личности в период 
обучения в ВУЗе; представлен теоретический анализ проблемы 
личностного адаптационного потенциала, обозначены 
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представления о содержании данного феномена и его структуре; 
подчеркнута необходимость выделения не только структурных, 
но и динамических свойств адаптационного потенциала, как 
характеризующих изменчивость и активность функций и 
структуры ресурсов во времени; приводятся данные 
эмпирического исследования динамики адаптационного 
потенциала личности студента; показаны циклические 
закономерности трансформации адаптационного потенциала 
личности в период обучения в ВУЗе; обозначены фазы 
расходования и восполнения потенциала личности студента. В 
завершении статьи определяются задачи и перспективы 
дальнейших исследований.  

Ключевые слова: адаптационный потенциал личности, 
относительная величина потенциала, фазы расходования и 
восполнения потенциала. 

REZNIKOVA O. A. 
 - Candidate of Psychology, Associate Professor, Donbass State 

Pedagogical University 
EVOLUTION OF ADAPTIVE POTENTIAL OF A STUDENT’S 

PERSONALITY 
The article gives grounds for the necessity of researching the 

peculiarities of adaptive potential of a personality in the period of 
studying in University. The theoretic analysis of the problem of a 
personality adaptive potential as well as thoughts about the concept and 
structure of this phenomenon are presented. The necessity to mark out 
structural as well as dynamic peculiarities of adaptive potential as those 
which characterize the changeability and activity of functions and 
structure of the resources in time is accentuated. There given the data of 
the empiric research of evolution of adaptive potential of a student’s 
personality. The cyclic rules of transformation of adaptive potential of a 
personality in the period of studying in University as well as phases of 
expenditure and supply of the potential of a student’s personality are 
revealed. In the conclusion of the article there named the tasks and 
perspectives of the further research. 

Key words: adaptive potential of a personality, relative value of 
potential, phases of expenditure and supply of potential. 

Постановка проблеми, її зв'язок із важливими науковими 
та практичними завданнями. Сьогодні в центр дослідження 
проблем психології висуваються питання формування творчої, 
професійно та соціально відповідальної особистості, готової як до 
постановки, так і до розв’язання різноманітних суспільних та 
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професійних завдань. Така необхідність пов’язана із соціально-
економічними змінами, що відбуваються в нашому суспільстві, з 
підвищенням вимог до спеціалістів, до їхньої активності та 
відповідальності щодо власного професійного та особистісного 
розвитку. Зі сказаного витікає, що підготовка спеціалістів у ВНЗ 
повинна визначатися цілями розвитку особистості, і насамперед – 
формуванням таких якостей, які забезпечують ефективність 
соціальної взаємодії з оточуючими людьми та сприяють 
самореалізації особистості. 

Юнацький вік, у якому перебуває більшість студентів, є 
кризовим, оскільки ставить перед індивідом найбільш складні задачі 
розвитку, що виникають протягом життя (Е. Еріксон). Вони полягають 
в опануванні соматичних, психологічних, соціальних змін, що 
відбуваються, а також реакцій соціуму на них і в адаптації до них. 
Кризовість віку ускладнюється для студентів особливостями їхньої 
життєвої ситуації та діяльності – руйнуванням звичних стереотипів 
життя й навчання, часто пов’язаними з матеріальною та побутовою 
невлаштованістю, невизначеністю соціального статусу, інтенсивною 
розумовою працею та періодичними екзаменаційними стресами. 

У вітчизняній психології представлено достатньо глибокий 
аналіз психологічних новоутворень студентського віку і тих 
соціально-психологічних протиріч, розв’язання яких ініціює 
особистісний розвиток (Б.Г. Ананьєв, І.С. Кон, В.С. Мухіна, 
А.В. Петровський, В.А. Петровський, В.І. Слободчиков, В.В. Столін 
та ін.).  

Критичні ситуації в житті студентів достатньо повно вивчені в 
межах теорії соціально-психологічної адаптації (Г.О. Балл, 
Ю.О. Бохонкова, Л.К. Гришанов, О.К. Дусавицький, Е.І. Машбиць, 
О.Г. Мороз, П.О. Просецький, О.Г. Солодухова, В.Д. Цуркан). 
Перехід до вузівської форми навчання є складним адаптаційним 
процесом, порушення якого відбивається на психологічному 
комфорті та нервово-психічному здоров’ї студентів, на їхньому 
розвитку та ефективності навчання (А.Л. Гройсман, В.К. Мягер, 
О.М. Юрасова та ін.). 

Таким чином, особливості адаптаційної ситуації особистості в 
період навчання у ВНЗ визначаються співпадінням або накладанням 
один на одного в цей період двох типів стресових впливів, 
пов’язаних з особливостями і проблемами юнацького віку й 
зумовлених обставинами життя та соціального становища 
студентства.  
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На етапі відмови від старих форм відношення із середовищем 
як невідповідних, неприпустимих, гостро відчувається потреба в 
актуалізації особистістю певних властивостей, що дозволять їй 
створити й реалізувати нові програми поведінки в змінених умовах 
життєдіяльності. Тому саме студентський період можна розглядати 
як такий, що висуває підвищені вимоги до адаптаційних 
можливостей особистості, а проблему адаптаційного потенціалу 
особистості студента – до числа найбільш актуальних проблем 
вищої школи. 

Мета статті: аналіз поняття особистісного адаптаційного 
потенціалу, визначення змісту даного феномену, його структури; 
надання результатів емпіричного дослідження трансформації 
адаптаційного потенціалу особистості в освітньому процесі ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих 
результатів дослідження. Аналіз публікацій, присвячених 
адаптаційному потенціалу особистості, показує зростаючу частоту 
застосування цього терміну при констатації адаптаційних 
можливостей особистості, формулюванні психологічного і 
психосоматичного діагнозу. Розповсюдження поняття адаптаційного 
потенціалу особистості в практиці психологічної допомоги 
обумовлено завданнями оцінки пристосованих можливостей індивіда, 
диференціації стійких порушень адаптації і скороминущих 
дезадаптивних станів, а також з'ясування психологічного змісту 
психосоматичних захворювань. Виникнення психосоматичних 
проблем розглядається як один з варіантів виснаження адаптаційного 
потенціалу особистості. Уявлення про природу порушень адаптації, 
кордонах і властивостях адаптаційного потенціалу визначаються 
дослідниками як важливі передумови ефективності корекційно-
реабілітаційних заходів. 

Г.Сел'є один з перших почав розробляти поняття адаптаційного 
потенціалу, яке зводиться їм до «поверхневої» і «глибинної» енергії. 
Перший вид енергії витрачається під впливом середовища і 
доповнюється з резервів «глибинної» енергії, витрачання якої є 
незворотнім. Коли адаптаційний потенціал помітно зменшується, 
виникають «хвороби адаптації». У групу хвороб адаптації Г.Сел'є і 
прихильники його ідей включають гіпертонічну і виразкову хворобу, 
хвороби сердечно-судинної системи, атеросклероз, ревматичні 
захворювання, шизофренію, рак, шок і ін. 
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На сьогоднішній день існує декілька підходів до розуміння 
особистісного адаптаційного потенціалу в роботах вітчизняних 
авторів. 

Адаптаційний потенціал особистості визначається 
Н.Л.Коноваловою як інтегруюча характеристика психічного здоров'я. 
Психічна адаптивність оцінюється при цьому як здатність 
особистості протистояти зривам психічної адаптації. Адаптивність, 
на думку автора, залежить від багатьох конституціональних, 
природжених і придбаних чинників, що визначають структуру 
особистості і які знаходяться в тісному зв'язку з періодизацією 
розвитку особистості. Складовими психічної адаптивності 
виступають спільний рівень психічного розвитку, особистісні 
особливості і система стосунків, характер і зміст психологічних 
проблем, позиція особистості по відношенню до них [1]. 

Зміст особистісного адаптаційного потенціалу конкретизується 
в дослідженнях А.Г.Маклакова і насичується головним чином 
взаємозв'язаними психофізіологічними і соціально-психологічними 
характеристиками, такими як нервово-психічна стійкість, самооцінка 
особистості, рівень соціальної підтримки, здатність вирішувати 
конфлікти, досвід спілкування, орієнтація на загальноприйняті 
норми поведінки і вимоги колективу. Чим більш виражені 
перераховані характеристики, тим вище вірогідність успішної 
адаптації, тим значніше діапазон чинників зовнішнього середовища, 
до яких індивід може пристосуватися. Адаптаційному потенціалу 
автор відводить важливу роль в психічному і соціальному розвитку 
індивіда. Показники адаптаційного потенціалу містять інформацію 
про відповідність або невідповідність психологічних характеристик 
особистості загальноприйнятим нормам [2]. 

Дослідження різнорівневих характеристик особистості як 
внутрішніх чинників, що обумовлюють ефективність психічної адаптації, 
представлені в роботах Ф.Б. Березіна, А.А.Налчаджяна, А.А.Реана і ін.  

На думку С.Т.Посохової адаптаційний потенціал доцільно 
представляти як інтегральне утворення, що об'єднує в складну 
систему соціально-психологічні, психічні, біологічні властивості і 
якості, які актуалізуються особистістю для створення і реалізації 
нових програм поведінки в змінених умовах життєдіяльності. 
Особистісний адаптаційний потенціал включає біопластичний, 
біографічний, психічний і особистісно-регуляторний компоненти. У 
адаптаційному потенціалі, на думку автора, закладена латентність 
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адаптаційних здібностей, своєчасність і вектор реалізації яких 
залежить від активності особистості [3]. 

Таким чином, адаптаційний потенціал прийнято розглядати як 
системну властивість особистості, що обумовлює кордони її 
адаптаційних можливостей і характер протікання адаптації у відповідь 
на дію тих або інших умов середовища. Особливості адаптаційного 
потенціалу, опосередковують дію адатогенних чинників, визначають 
напрям, зміст і інтенсивність адаптаційної відповіді особистості. 

Існує точка зору, згідно якої адаптаційний потенціал може 
служити основою імовірнісного прогнозу розвитку адаптаційного 
процесу і динаміки адаптаційного статусу особистості. А.М. 
Богомолов вважає, що адаптаційний потенціал особистості 
характеризує можливості особистості до продуктивного проходження 
адаптаційного процесу, формування прогресивних адаптаційних 
ефектів, розширення діапазону реагування і придбання нових 
адаптаційних навичок. На думку автора, окрім структурних 
особливостей, доцільно виділяти динамічні властивості адаптаційного 
потенціалу особистості. Динамічні властивості характеризують 
мінливість і активність функцій і структури ресурсів в часі і включають 
інтенсивність використання, схильність до консервації, стійкість і 
т.д.[4]. 

Ми поділяємо точку зору автора, згідно якої динамічні 
властивості адаптаційного потенціалу є найбільш значущими. 
Успішність процесу адаптації визначається не абсолютною 
величиною потенціалу, а відносною. Відносність величини 
особистісного адаптаційного потенціалу може розглядуватися як 
механізми формування ресурсів, індивідуальний стиль їх витрачання, 
відновлення і взаємозбагачення, можливості компенсації відсутніх 
ресурсів, гнучкості їх використання в межах деяких кордонів 
потенціалу. Через це навіть при низьких адаптаційних ресурсах 
окремо, характер їх об'єднання в потенціал, за певних внутрішніх і 
зовнішніх умов, може привести до високої ефективності адаптації [4]. 

Отже, метою нашого емпіричного дослідження стали саме 
динамічні властивості адаптаційного потенціалу, трансформація 
адаптаційного потенціалу особистості студента в освітньому процесі 
ВНЗ. 

Вибірку склали студенти 1, 2, 3, 4, 5 курсів психологічного 
факультету і факультету дошкільної педагогіки та психології 
Донбаського державного педагогічного університету у віці від 18 до 25 
років. Усього в дослідженні брали участь 400 студентів.  
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З метою дослідження особистісного адаптаційного потенціалу 
(ОАП) був використаний багатофакторний особистісний 
опитувальник (МОО) «Адаптівність» А.Г. Маклакова. З допомогою 
даного опитувальника можна оцінити адаптаційні можливості 
особистості через визначення рівня розвитку психологічних 
характеристик, найбільш значущих для регуляції психічної діяльності 
і процесу адаптації. В якості основних характеристик авторами 
методики виділені наступні: нервово-психічна стійкість (НПС); 
комунікативний потенціал (КП); моральна нормативність (МН). 
Названі характеристики дозволяють судити про рівень розвитку 
особистісного адаптаційного потенціалу (адаптивності) в цілому, і 
складових його рівнів (фізіологічному, психологічному і соціальному) 
окремо. Аналізу піддавалися середні значення показників 
особистісного адаптаційного потенціалу; враховувалися не лише 
значущі відмінності, але і мікрозсуви показників. 

Результати дослідження динамічних характеристик особистісного 
адаптаційного потенціалу студентів свідчать, що загальний показник 
особистісного адаптаційного потенціалу знаходиться в межах низького 
рівня вираження на другому і третьому курсах (1-2 стена); перший, 
четвертий і п’ятий курси навчання характеризуються тенденцією до 
середнього рівня значень інтегрального показника.  

Показники нервово-психічної стійкості протягом усіх курсів 
навчання демонструють середній рівень вираження (3-4 стена), за 
винятком другого курсу, де його значення знижені.  

Показники комунікативного потенціалу й моральної нормативності 
знаходяться в межах середнього рівня вираження протягом усіх курсів 
навчання й виявляють тенденцію до високого рівня (5-10 стенів) на 
першому, четвертому та п’ятому курсах (рис. 1). 
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Рис. 2.4 Динамічні характеристики особистісного 

адаптаційного потенціалу студентів. 
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Аналіз структури адаптаційного потенціалу особистості 
передбачає співвідношення його компонентів із завданнями, що 
виникають у міру реалізації адекватної відповіді на різноманітних 
етапах розгортання власне процесу адаптації в часі. 

Ми вважаємо, що на першому курсі адаптаційний потенціал 
забезпечує завдання орієнтування у змінних умовах, антиципації 
можливих результатів. При цьому інтенсивність його використання 
мінімальна, про що свідчать його показники, рівень яких є найвищим за 
весь період навчання у ВНЗ. 

На другому курсі адаптаційний потенціал «витримує» адаптаційне 
навантаження з метою збереження цілісності та стійкості особистості. 
Ця функція реалізується за рахунок активності ресурсів його 
фізіологічного та психологічного рівня. Психофізіологічні особливості, у 
тому числі й нервово-психічна стійкість, зумовлюють енергетичні та 
динамічні діапазони реагування. Психологічний рівень представлений 
здібностями й навичками адаптаційної поведінки особистості 
(сформовані адаптаційні схеми та програми, принципи побудови 
контакту з оточуючими). Факт витрат указаних ресурсів підтверджується 
статистичною вірогідністю зниження значень показників нервово-
психічної стійкості (t=2,20; p=0,03), комунікативного потенціалу (t=2,22; 
p=0,03) та інтегрального показника потенціалу (t=2,11; p=0,03) на 
другому курсі. 

На третьому курсі функція адаптаційного потенціалу полягає в 
мобілізації ресурсів. Очевидно, цей процес не обмежується наявністю 
актуальних можливостей і досягнень особистості, а також включає 
латентні властивості, що формуються та виявляються. Даний процес 
знаходить своє вираження в певному збільшенні значень показників 
фізіологічного та психологічного рівнів. Однак співвідношення всіх 
структурних компонентів потенціалу в цілому демонструє 
«консервацію» значень його інтегрального показника. 

До четвертого і п’ятого курсів адаптаційний потенціал забезпечує 
«готовність» особистості до ускладнення адаптаційних завдань, 
перетворення структури та властивостей адаптаційної відповіді для 
забезпечення гармонійних відношень із середовищем, оптимізації 
психофізіологічної вартості адаптаційних перебудов та успішної 
реалізації поставлених цілей. При цьому психологічний рівень 
демонструє тенденцію до поступового відновлення ресурсів з третього 
до п’ятого курсу; відновлення психофізіологічного рівня до п’ятого курсу 
здійснюється через певний спад значень на четвертому курсі. 
Установлено статистично вірогідне підвищення показника нервово-
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психічної стійкості на п’ятому курсі відносно показників другого курсу (t=-
2,04; p=0,04). 

Виявлення динамічних властивостей стійкості соціального рівня 
адаптаційного потенціалу протягом усіх курсів може знайти своє 
пояснення у психологічній сутності даного показника. Моральна 
нормативність як особистісний рівень адаптаційного потенціалу є 
найбагатшою за складом, якістю та різноманітністю ресурсів. Саме на 
особистісному рівні подані способи й механізми управління ресурсами 
відповідно до намірів, цілей та цінностей особистості, що реалізуються. 

Висновки і перспективи подальших розробок у даному 
напрямку. На основі аналізу середніх значень перемінних можна 
зробити такі висновки: 

– трансформації особистісного адаптаційного потенціалу 
підпорядковуються циклічним закономірностям, що виражаються в 
чергуванні фаз витрат та поповнень; 

– витрати адаптаційних ресурсів пов’язані з адаптаційним 
напруженням на другому і третьому курсах; 

– підвищення загального показника особистісного адаптаційного 
потенціалу на четвертому та п’ятому курсах свідчать про загальну 
тенденцію до успішності адаптації; 

– найбільш різкий характер змін спостерігається в показниках 
нервово-психічної стійкості, тобто фізіологічного рівня особистісного 
адаптаційного потенціалу; 

– стабільність особистісного рівня адаптаційного потенціалу 
(моральну нормативність) можна розглядати як ресурсний резерв, 
здатний забезпечувати широке коло компенсацій в умовах напруження 
потенціалу. 

Можна припустити, що до четвертого і п’ятого курсів формується 
новий тип адаптаційної поведінки студентів, який виходить за межі 
адаптаційного пристосування. Сила ресурсного забезпечення стає 
достатньою для створення й реалізації нових програм поведінки в 
змінених умовах життєдіяльності. У цьому випадку особистість має 
достатні ресурси й засоби для самоздійснення. 

Разом з дослідженням динаміки адаптаційного потенціалу 
особистості студента в освітньому процесі вузу, цікавим 
представляється аналіз системи зв'язків адаптаційного потенціалу із 
захисними стратегіями особистості. Механізми опанування і 
психологічні захисти можна віднести до способів регуляції 
адаптаційних ресурсів і одночасно до способу їх організації в 
структурі адаптаційної відповіді. Характер цих зв'язків дозволить 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Психологія  
 
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

110 

встановити яким чином адаптаційні здібності і можливості 
особистості реалізуються в реальному адаптаційному процесі.  

      Література 
1. Коновалова Н.Л. Предупреждение нарушений в развитии личности 

при психологическом сопровождении школьников / Н.Л. Коновалова // СПб., 
2000. – 234 с. 

2. Маклаков А. Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и 
прогнозирование в экстремальных условиях / А. Г. Маклаков // Психологический 
журнал. – 2001. – Т. 22, №1. – С. 16–24. 

3. Посохова С. Т. Психология адаптирующейся личности: субъективный 
подход: дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Посохова Светлана Тимофеевна. – 
СПб., 2001. – 340 с. 

4. Богомолов А. М. Личностный адаптационный потенциал в контексте 
системного анализа / А. М. Богомолов // Психологическая наука и образование. – 
2008. – №1. – С. 67–73. 
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- кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД ПСИХОЛОГІЧНИХ УМОВ ТА ЧИННИКІВ 
РОЗВИТКУ САМОСВІДОМОСТІ 

На матеріалі вивчення психологічної літератури автор 
проводить теоретичний аналіз розвитку самосвідомості 
особистості, зокрема структурних компонентів. Проаналізовано 
різноманітність трактувань понять, пов’язаних з феноменом 
самосвідомості: „Я”, „Я-концепції”, „Я-образу”, „Я-ідеалу”, „самості”, 
„самоідентичності”, „Я-системи”, „Я-конструкту; тощо. 
Розглянут загальнотеоретичний підхід у вивченні особливостей 
розвитку самосвідомості особистості, який визначився в 
дослідженнях, що спрямовувались на обґрунтуванні вченими 
структурних компонентів самосвідомості, як особливої ознаки 
вікового становлення самосвідомості. 

Ключові слова: „самосвідомість”, „Я-концепція”, „Я-образ”, „Я-
реальне”, „Я-ідеальне”. 

СВИДЕНСКАЯ Г. Н. 
- кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И 

ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ САМОСОЗНАНИЯ 
На материале изучения психологической литературы автор 

проводит теоретический анализ развития самосознания 
личности, в частности структурных компонентов. 
Проанализировано разнообразие трактовок понятий, связанных с 
феноменом самосознания: «Я», «Я-концепции», «Я-образа», «Я-
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идеала», «самоидентичности», «Я-системы», «Я-конструкта» и 
т.д. Рассмотрен общетеоретический подход в изучении 
особенностей развития самосознания личности, который 
определился в исследованиях, направленных на обоснование 
учеными структурных компонентов самосознания, как особого 
признака возрастного становления самосознания. 

Ключевые слова: "самосознание", "Я-концепция", "Я-образ", "Я-
реальное", "Я-идеальное". 

SVIDENSKA G. N. 
- Ph.D. in Psychological Science, Associate Professor of Psychology 

Donbas State Pedagogical University 
THEORETICAL REVIEW OF PSYCHOLOGICAL FACTORS AND 

CONDITIONS OF CONSCIOUSNESS 
On the material of the study of the psychological literature by the 

theoretical analysis of self consciousness of the person, in particular 
structural components.  

Were analyzed a variety of interpretations of the concepts related to 
the phenomenon of self-consciousness, "I", "I am concept", "I am image", 
"I am ideal," "self-identity", "I am system", "I am construct" etc. 
Considered by general theoretical approach to the study of the 
peculiarities of self-identity, which is defined in studies aimed at 
scientists study the structural components of identity, as a special feature 
of the age of formation of self-consciousness. 

Key words: " self consciousness ", "I am-concept," "I am image", "I 
am real", "I am perfect." 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими та практичними завданнями У сучасній 
психологічній науці проблеми самосвідомості, самооцінки 
особистості, внутрішнього світу людини та її переживань, прагнення 
вважати себе активним началом у спілкуванні зі світом займають 
провідне місце. Феномен самосвідомості був і залишається одним з 
актуальних, і той же час найцікавішим і найменш вивченим 
питанням у психології. Його дослідженню присвячено чимало 
наукових праць як у зарубіжній, так і у вітчизняній психології. Багато 
років психологи розглядають феномен самосвідомості з різних точок 
зору, будують нові теорії та структури досліджень, але все-таки досі 
це питання залишається проблематичним, як і раніше. Свідченням 
цього є різноманітність трактувань понять, пов’язаних з феноменом 
самосвідомості: „Я”, „Я-концепції”, „Я-образу”, „Я-ідеалу”, „самості”, 
„самоідентичності”, „Я-системи”, „Я-конструкту, тощо. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається 
автор Самосвідомість являє собою складну, багатомірну 
психологічну складову особистості, окремі аспекти якої широко 
вивчаються як у вітчизняній (Б.Ананьєв, Л.Божович, Л.Виготський, 
Г.Костюк, О.Леонтьєв, П.Чамата, І.Чеснокова, О.Шорохова та ін.), 
так і в зарубіжній психології. 

Аналіз наукових робіт свідчить, що розробкою та вивченням 
питань, пов’язаних з проблемою самосвідомості та її складових, 
займалося багато вчених, які з різних сторін розкривали ці поняття. 
Вивчення самосвідомості  та її складових відбувалося за різними 
напрямками. 

У дослідженнях Р.Бернса, М. Боришевського, А. Деркача, 
Е. Еріксона, О.Іващенко, О.Старовойтенко та інших аналізуються 
особливості „Я-концепції” та „Я-образу”. „Я-концепція” – це система 
уявлень про самого себе або „установка відносно власної 
особистості” в перехідний підлітковий період. Це динамічна 
психологічна величина, що дуже залежить від суспільних відносин та 
змін безпосереднього соціального оточення. 

Проблема формування й розвитку самосвідомості привертає 
увагу як  вітчизняних, так і зарубіжних учених. Цікавими є 
особливості формування внутрішньої системи особистісних 
механізмів самоорганізації, в основі якої знаходиться складна 
ієрархія складових самосвідомості, оптимальний модус 
взаємозв'язку яких повинен стати спеціальною проблемою 
дослідження психології. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою 
нашого огляду видається й припущення стосовно того, що розвиток 
самосвідомості як складної інтегрованої якості особистості може 
відбуватися за різними сценаріями та різними темпами, залежно від 
конкретних психологічних та соціально-психологічних умов, за яких 
відбувається цей процес.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Основою нашого 
вивчення самосвідомості є принцип особистісного підходу, який 
спирається на висновки С.Рубінштейна про рушійні сили розвитку 
самосвідомості, що виражаються в зміні характеру стосунків з 
оточуючими людьми. Самосвідомість розглядається в міру того, як 
особистість стає самостійним суб’єктом практичної та теоретичної 
діяльності. Самосвідомість суб’єкта розвивається від оволодіння 
власним тілом до вироблення цілісного світогляду й самовизначення 
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особистості. „Я” формується в процесі пізнання об’єктивної 
реальності, через пізнання іншого „Я” [9]. 

Процес оволодіння об’єктом пізнання індивіда має деякі 
особливості. Об’єкт одночасно виступає у двох образах: „Я” як 
суб’єкт життя і „Я” як об’єкт для себе. Отже, уявлення людини про 
саму себе є одночасно продуктом свідомості й усвідомлення, в той 
час як продуктом становлення є  „Я-образ” і „Я-концепція”.  

Стосовно „Я-образу” та „Я-концепції” існують різні погляди 
вчених. Частина дослідників вважає, що дані поняття є синонімами, 
інші пропонують розрізняти їх як частину й ціле. Найчастіше „Я-
концепція” ототожнюється з „Я-образом”, проте у співвідношенні „Я-
образ” – „Я-концепція” мають різний рівень узагальнення:  

1) „Я-образ” більш глобальний і містить у собі „Я-концепцію” 
поряд із самовідношенням; 

2) „Я-концепція” уявляється як глобальний, організуючий 
початок, що забезпечує наступність, у той час як „Я-образ” є 
частковим проявом „Я” в конкретних ситуаціях; 

3) „Я-концепцію” можна також розглядати як сукупність 
безлічі „Я-концепцій”, кожна з яких сформована стосовно якої-
небудь ролі.  

Перші теоретичні розробки в області „Я-концепції” належать 
У.Джеймсу, що описав „потік свідомості” – почуття власної 
наступності й неповторності та розмежував пізнавальне „Я” (як 
суб’єкт) і емпіричне „Я”, моє (як об’єкт) – зміст свідомості. В 
останньому вчений розрізнив фізичне „Я”, соціальне „Я”, духовне 
„Я”, чисте „Я” (як екзистенцію). Духовне „Я” містить „Я-концепцію”, 
тоді як соціальне „Я” являє собою сукупність соціальних ролей. 
У.Джеймс пояснював подвійність самосвідомості в такий спосіб: „Про 
що б я не думав, я завжди в один і той самий час більш-менш 
усвідомлюю себе самого, своє особисте існування. Разом з тим це ж 
я усвідомлюю, тобто моя самосвідомість у цілому є як би подвійною 
й частково пізнає й частково пізнавана, є частково об’єктом і 
частково суб’єктом” [3,  178]. 

Незважаючи на численні спроби, жоден психолог-теоретик не 
зміг чітко розмежувати поняття ідентичності діючого „Я” (Его) та 
рефлективного „Я” („Я-концепції”). Автор найвідомішої сучасної 
концепції ідентичності Е.Еріксон поєднує ці два поняття в єдине – 
„Его-ідентичність”, уживаючи цей термін, як і його складові, у 
декількох різних значеннях: то як «усвідомлене почуття 
індивідуальної ідентичності», то як „несвідоме прагнення до 
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послідовності особистого характеру”, то як „погоджене 
самосприйняття індивідом своєї особистості” [11]. 

Практично кожен дослідник „Я-концепції” особистості намагався 
дати своє оригінальне визначення цьому поняттю. Наведемо деякі з 
них. Так, на думку Ф.Райса, „Я-концепцію” можна визначити як свідоме 
когнітивне сприйняття й оцінку індивідом самого себе, тобто думки й 
думки про себе. „Я-концепцію” можна також назвати 
„самопередбачуваною, гіпотетичною ідентичністю” [7].  

Є.Ісаєв та В.Слободчиков розглядають „Я-концепцію” як 
сукупність усіх уявлень людини про себе, сполучену з їхньою 
оцінкою. Установки, спрямовані на самого себе, складають: 1) образ 
„Я” – уявлення індивіда про самого себе; 2) самооцінку – емоційно 
забарвлену оцінку цього уявлення; 3) потенційну поведінкову 
реакцію – ті конкретні дії, що можуть бути викликані образом „Я” та 
самооцінкою. „Я-концепція”, на думку вчених, відіграє потрійну роль: 
вона сприяє досягненню внутрішньої погодженості особистості, 
визначає інтерпретацію набутого досвіду і є джерелом очікувань 
щодо самого себе . 

У колективній праці російських авторів О.Іващенка, В.Агапова, 
І.Баришникової поняття „Я-концепція” визначається як системне, 
інтегральне утворення психіки, що самоорганізується: „Це складна, 
пережита, багаторівнева, багатокомпонентна й динамічна система 
вираження відношень особистості до себе й зовнішнього світу” [4, 3]. 

У психологічному словнику за редакцією А.Петровського та 
М.Ярошевського поняття „Я-концепція” визначено в такий спосіб: „Я-
концепція” – відносно стійка, більшою або меншою мірою 
усвідомлена, пережита як неповторна система уявлень індивіда про 
самого себе, на основі якої він будує свою взаємодію з іншими 
людьми й ставиться до себе. „Я-концепція” – цілісний, хоча й не 
позбавлений внутрішніх протиріч, образ власного „Я”, що є 
установкою стосовно самого себе і включає такі компоненти: 
когнітивний – образ своїх якостей, здібностей, зовнішності, 
соціальної значимості та ін. (самосвідомість); емоційний – 
самоповага, самолюбство, самознищення тощо; оцінно-вольовий – 
прагнення підвищити самооцінку, завоювати повагу та ін. 

„Я-концепція” формується під дією різних зовнішніх впливів, 
спрямованих на індивідуума, особливо важливими є контакти зі 
значимими іншими. Однак з моменту виникнення (у віці після трьох 
років) „Я-концепція” сама стає активним початком, важливим 
фактором організації психіки й поведінки індивіда, оскільки визначає 
інтерпретацію досвіду, сприяє досягненню внутрішньої узгодженості, є 
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джерелом очікувань. „Я-концепція”, як раціональне утворення, має як 
усвідомлюваний, так і неусвідомлюваний аспекти. 

Порівняльний аналіз моделей „Я-концепції”, проведений 
В.Агаповим, дозволяє авторові розділити аналізовані моделі на 
чотири групи [1]. 

1. Модель як сукупність образів  
2. Модель як сукупність установок на себе  
3. Рольові моделі як я-презентації та самоуявлення  
4. Модель як продукт взаємодії особистісних і соціальних 

факторів  
Згідно з К.Роджерсом, в ідеалі „Я-концепція” будується на 

підставі переживання (досвіду) людини, а не переживання 
перетворюється, щоб відповідати якійсь заздалегідь заданій 
жорсткій „Я-структурі”. „Я-концепція” з'являється в ранньому 
дитинстві, й оточення істотно впливає на формування позитивного 
або негативного образу себе [8].  

„Я-концепція” моделює реальність із різним ступенем 
адекватності й з різних аспектів. В образі „Я” поєднуються: 

• власні уявлення про себе, сприйняття своїх здібностей, 
статусу й ролей („Я реальне”); 

• уявлення молодої людини про те, якою її бачать інші („Я-
дзеркальне”), і ці уявлення впливають на формування уявлень про 
себе; 

• уявлення про те, якою їй хотілось би бути („Я-ідеальне”), ці 
уявлення можуть бути реалістичними, заниженими або завищеними; 
занижене „ідеальне Я” перешкоджає досягненням, завищене може 
привести до фрустрації, зниження самооцінки; 

• уявлення про те, якою людина планує стати („Я-
перспективне”). 

У працях російських авторів В.Агапова, І.Баришникової, 
О.Іващенко[5] відстоюється точка зору, що не можна змішувати 
поняття „самосвідомість”, „образ Я”, „само відношення” та 
„самооцінка”. Це різні компоненти структури „Я-концепції”. У 
реальності вони злиті, і розділити їх можна абстрактно в аналізі, щоб 
усвідомити природу й сутнісну характеристику „Я-концепції”. 
Необхідно розділити поняття „Я-концепція” та „самосвідомість” у 
зв’язку з тим, що „Я-концепція” є підсумковим продуктом свідомості, 
самосвідомості й несвідомого. Багатомірна й багаторівнева „Я-
концепція” особистості розгортається одночасно в декількох планах, 
що розкривають різні масштаби її структурної організації; їй властиві 
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характеристики систем: цілісність, структурність, взаємозалежність 
від середовища, ієрархічність, керованість, наявність історії [4]. 

І.Чеснокова пропонує розрізняти два рівні самосвідомості 
залежно від тих рамок, у яких відбувається співвіднесення знань про 
себе [10]. На першому рівні таке співвіднесення відбувається в рамках 
зіставлення „Я та інша людина” (формування „Я-реального” за 
допомогою „Я-дзеркального”). Спочатку деяка якість сприймається й 
розуміється в іншій людині, а потім вона переноситься на себе. 
Внутрішніми прийомами самопізнання на цьому рівні є переважно 
самосприйняття й самоспостереження. На другому рівні 
співвіднесення знань про себе відбувається в процесі аутокомунікації, 
тобто в рамках „Я і Я” (співвіднесення „Я-реального” і „Я-ідеального”). 
Людина оперує вже сформованими знаннями про себе. Внутрішніми 
прийомами самопізнання І.Чеснокова вважає самоаналіз і 
самоосмислення. На цьому другому рівні людина співвідносить свою 
поведінку з тією мотивацією, яку вона реалізує. Так само оцінюються й 
самі мотиви з погляду загальних і внутрішніх вимог. Вищого розвитку 
самосвідомість на другому рівні досягає при формуванні життєвих 
планів, життєвої філософії, власного достоїнства [10]. 

Відомий український психолог М.Боришевський підкреслює, що 
Е.Дікстейн у своїх наукових працях показав зв’язок 
самовідношенняя з характером самосвідомості на різних рівнях. 
Таких рівнів-стадій він виділяє п’ять. Перший рівень пов'язаний з 
формуванням почуття автономності дитини, здатністю викликати 
турботу про себе й формуванням на основі цього почуття 
самоповаги. На другому рівні у зв’язку з розвитком соціальної 
активності дитини мірою самоповаги стає ступінь успішності у 
певних діях і в порівнянні себе з іншими. На третьому рівні у зв’язку 
з формуванням здатності до самоспостереження мірою самоповаги 
стає ступінь досягнення „Я-ідеалу”. Четвертий і п’ятий рівні 
альтернативні й виражають різні варіанти розвитку. Четвертий 
рівень – рівень „Я” як інтегруючого цілого. Мірою самоповаги на 
цьому рівні, на думку Дікстейна, буде ступінь, з яким індивід 
усвідомлює та приймає кожний з аспектів свого існування. На 
п’ятому рівні самосвідомість характеризується виявленням 
відносності меж „Я”, визнанням своєї обмеженості, мінливості свого 
„Я” [5]. 

Згідно з М.Розенбергом, „Я-концепція” має наступні виміри: 
1. Ступінь когнітивної складності – зростає в процесі 

дорослішання дитини, росте й узагальненість якостей, що 
усвідомлюються, це тісно пов'язано з розвитком інтелекту; 
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2. Цілісність, внутрішня послідовність росте разом з 
когнітивною складністю, однак інтегративна тенденція відстає від 
процесів диференціації різних аспектів „Я”, що є особливо 
характерним для перехідного віку; 

3. Стійкість з віком зростає, але різні властивості особистості 
мають різну вікову стійкість; 

4. Виразність, опуклість „Я” – „Я-концепція” поступово стає 
однією з центральних, головних установок особистості, з якими вона 
співвідносить свою поведінку. Суб’єктивна значимість окремих 
компонентів «Я-концепції» істотно змінюється; 

5. Самоповага – залежить від співвідношення позитивних і 
негативних установок, що є певною мірою автономними. 

Крім цього, М.Розенберг виділяє такі головні типи образів Я: 
1) „наявне Я” – яким індивід бачить себе в даний момент; 
2) „представлене Я” – яким він показує себе іншим; 
3) „бажане Я” – яким індивід хотів би бачити себе. 
Кожний із цих образів Я має свій зміст, структуру, генезис, 

функції [5]. 
Т.Драгунова, вивчаючи проблему підлітка, звертається до 

роботи  американського психолога Ф.Райса, який  вважає, що в 
кожної людини існує шість різних „Я”:  

1) „реальне Я” людини;  
2) „власне Я” в уявленні самої людини;  
3) „Я” в уявленні інших людей;  
4) уявлення людини про те, що про неї думають інші;  
5) уявлення людини про те, якою їй хотілось би стати;  
6) уявлення людини про те, якою її хотіли б бачити інші [7, 

222].  
Р.Бернс вважає, що „Я-концепція” – це сукупність установок, 

спрямованих на самого себе; до її складу входять: когнітивна, оцінна 
й поведінкова складові. Учений вважає, що існують три основні 
модальності самоустановок:  

 „реальне Я” (установки індивіда, пов’язані з його уявленням 
про те, яким він є насправді);  

 „дзеркальне Я” (соціальне) (установки, пов'язані з уявленням 
індивіда про те, яким його бачать інші);  

 „ідеальне Я” (установки, пов’язані з уявленням індивіда про 
те, яким би він хотів стати). [2]. 

Питання стійкості образу Я розглядалося американським 
психологом Т.Шибутані. „Я-образ” у нього з’являється і як постійний, 
і як змінюваний момент самосвідомості. При цьому вчений указує на 
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відмінність образу „Я для себе” та „Я для інших”. Перший з них є 
досить стійким, другий є більш рухливим, орієнтованим на 
різноманітні життєві ситуації. Т.Шибутані відзначає, що людина 
усвідомлює себе як особливий об’єкт, залежний від інших під час 
виконання якоїсь діяльності, і  таким чином вона повинна добре 
передбачати такий спосіб поведінки, який би не відштовхнув їх від 
неї. 

У стійкій структурі нашої самосвідомості „Я-концепція” відіграє 
особливу роль. Будь-які дії – і предметні, і психічні – можуть 
виступати як дії, спрямовані на співвіднесення з „Я-концепцією”, і 
тоді вони виступають як дії реалізації самосвідомості. Як соціальне 
оточення сприяє формуванню „Я-концепції” індивідуума, так і „Я-
концепція”, у свою чергу, впливає на соціалізацію. Іншими словами, 
коли „Я-концепція” укорінюється настільки, що починає визначати 
нашу поведінку, тоді вона стає фактором соціалізації тією ж мірою, 
що і її продуктом. Цей процес можна представити у вигляді схеми 
(див. рис. 1.) [6, 139]. Однак, на наш погляд, у цій схемі стрілки 
повинні бути з двох сторін. 

Змістовним „наповнювачем” уявлення про себе є знання, 
суб’єктивна оцінка своїх індивідуальних особливостей, соціальних 
ролей, здібностей, якостей „Я”, цінностей „Я”, очікувань і домагань 
„Я”, цілей „Я”, бажань „Я”, стратегій „Я”, дій „Я”, досягнень „Я”.  

 
 Рис.1. Фактори, що впливають на становлення«Я-

концепції» у підлітка 
Компоненти цього знання можуть бути більш-менш 

структурованими, не однакового ступеня обґрунтованості та 
пропрацьованості, можуть оцінюватися вибірково, залежно від того, 
наскільки вони є важливими для загальної погодженості „Я-
концепції”. Але будь-яке нове знання стає стійким змістом свідомості 
тільки в тому випадку, якщо воно з’єднується з відповідним 
відношенням і буде пережите його особистісне значення. Отже, 
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склавши певне уявлення про себе, людина переживає його й оцінює 
образ себе відповідно до своїх уявлень про те, якою вона повинна 
бути. Самопереживання й самооцінка стають, у свою чергу, 
об’єктами рефлексії та можуть бути рушійними факторами 
подальшого саморозвитку. У результаті самоприйняття й 
самосхвалення з’являється почуття власної цінності. 

Таким чином, про аналізувавши різні підходи до побудови 
теорії „Я-концепції”, вважаємо за необхідне зазначити наступне: 

– не існує єдиного уявлення про структуру, механізми, функції 
та фактори продуктивного становлення „Я-концепції”; 

– у структурі „Я-концепції” особливе значення надається 
досвіду особистості, що формує її соціально-психологічний зміст; 

– „Я-концепція” поєднує біологічний, психологічний і соціальний 
рівні проявів особистості, будучи підсумковим продуктом діяльності 
всіх трьох її сторін: емоційної, когнітивної та регуляторної; 

– незважаючи на значні розходження у визначенні внутрішньої 
структури «Я-концепції», властивих їй функцій і можливої динаміки, усі 
автори приходять до одного загального положення: „Я-концепція” не 
тільки розвивається й реалізується, але й виражається 
безпосередньо в процесах відображення, взаємодії, пізнання та 
відносин з іншими людьми, значимими предметами. 

Висновки. Підсумовуючи описане, виділимо основні 
загальнотеоретичні підходи до вивчення особливостей розвитку 
самосвідомості особистості в період підліткової кризи. Їх зміст в 
наступному: 

1. Загальнотеоретичний підхід у вивченні особливостей розвитку 
самосвідомості особистості визначився в дослідженнях, що 
спрямовувались на обґрунтуванні вченими структурних компонентів 
самосвідомості, як особливої ознаки вікового становлення 
самосвідомості. 

2. Пріоритетна роль вивченні даної проблеми  дослідниками 
вітчизняної і зарубіжної психології відведена  загальнотеоретичному 
підходу сутні „Я-концепції” і „Я-образу”. У їх змісті, динаміці, 
наповненості, чіткості визначилися психологічні умови та чинники 
розвитку самосвідомості особистості. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 
важливим науковими чи практичними завданнями. Значна увага 
до емоційних явищ в останні десятиліття виявляється не тільки 
серед зарубіжних і вітчизняних психологів, а й соціологів, 
антропологів і філософів. Вже сьогодні з деякою часткою ймовірності 
вчені прогнозують настання ери емоцій на противагу ері когницій [9]. 
Зростаючий інтерес до вивчення емоцій обумовлений збільшенням 
частоти та інтенсивності емоційних навантажень сучасної людини у 
швидко мінливому соціальному і фізичному середовищі, а також 
усвідомленням необхідності подолання колективної емоційної кризи, 
в якій знаходиться людство [8; 11]. 

У цьому зв’язку звернення фахівців до проблеми механізмів 
функціонування емоцій у діяльності й поведінці людини має 
особливу актуальність. Усе зазначене є надзвичайно важливим для 
педагогічної діяльності, оскільки, по-перше, вчитель – ключова 
фігура системи освіти й від його психічного здоров’я значною мірою 
залежить здоров’я підростаючого покоління, по-друге – особливістю 
професійної діяльності педагога є висока емоційна напруженість. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. Розробкою 
проблеми механізмів емоційної регуляції діяльності займалися 
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Л.Аболін, І.Васильєв, В.Вілюнас, О.Дашкевич, Б.Додонов, 
О.Конопкін, О.Тихомиров та інші дослідники. Регулятивна роль 
емоцій у педагогічній діяльності розглядалась у працях Л.Бучек, 
М.Демидової, Н.Каськової, Р.Мільруда, О.Саннікової, Л.Мітіної, 
О.Прохорова, О.Чебикіна, В.Чернобровкіна та ін. Однак питання 
механізмів емоційної регуляції відносно професійної діяльності 
вчителя вивчено недостатньо. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Цілями 
нашого дослідження є розгляд основних механізмів емоційної 
регуляції діяльності й поведінки людини, а також аналіз цих 
механізмів стосовно специфіки педагогічної діяльності як емоційно 
напруженого, складного творчого виду діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Будь-яка 
форма поведінки, кожен поведінковий акт спираються на певний 
механізм. Цей механізм забезпечує необхідний для рішення 
наявного завдання рівень вибірковості поведінки, її 
цілеспрямованість, а також необхідний рівень афективного тонусу й 
стенічности. 

Взаємодія з навколишнім світом і реалізація потреб людини 
можуть відбуватися на різному рівні активності й глибини 
афективного контакту із середовищем. Виділяють чотири основних 
рівні його організації, що становлять єдину, складно координовану 
структуру базальної афективної регуляції та вирішують якісно різні 
завдання афективно-смислової адаптації [12]. 

Перший рівень «польової реактивності» бере участь у захисті 
організму від руйнівних впливів зовнішнього середовища, 
забезпечує постійний процес вибору позиції найбільшого комфорту 
й безпеки. Механізмом, відповідальним за «включення – вимикання» 
першого рівня, є «афективне пересичення». Незважаючи на свою 
примітивність, цей механізм необхідно бере участь у розвинених 
формах емоційної регуляції: багато в чому визначає людську 
поведінку в житловому середовищу; бере участь у регуляції процесу 
спілкування, визначаючи афективну дистанцію контакту; в 
організації творчого процесу підключається до пошуку рішення, 
розсуду нових цілісних структурних відносин [12]. 

Основне завдання другого, більш активного і складно 
організованого рівня афективної організації – адаптація суб’єкта до 
навколишнього, вироблення афективних стереотипів сенсорного 
контакту з ним. «Найпростіший афективний механізм, що 
реалізується на цьому рівні, полягає в тому, що зовні прості ритми як 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 
СЕРІЯ: Психологія  
 
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

123 

би задають ритм афективного життя, рівномірно розподіляючи 
енергію, регулюючи динаміку афективних процесів» [12, с.169]. Для 
здійснення тонічної регуляції афективного середовища другий 
рівень вибірково підсилює стенічні стани й протидіє розвитку 
астенічних. Афективний досвід сенсорної взаємодії із середовищем 
закладає основи формування індивідуальності. Афективні 
стереотипи як тло забезпечують самі складні форми поведінки. 
Однак в умовах порушення балансу між смисловою й динамічною 
функцією афективної регуляції другий рівень виявляється 
неспроможним. 

Третій рівень афективної організації поведінки – рівень 
«експансії», забезпечує людині активну адаптацію до нестабільної, 
невідомої ситуації й подолання перешкоди, оцінює силу впливу 
суб’єкта на середовище. На цьому рівні з’являється й розвивається 
могутніший й енергоємний механізм – «психодрама». Поява нового 
впливу, перешкоди запускає дослідницьку поведінку, пошук шляхів 
подолання труднощів. Суб’єкт іде туди, де небезпечно й 
незрозуміло. Однак ситуація психодрами може складатися й у 
зв’язку зі складністю досягнення мети, її важкоприступністю у творчій 
діяльності, мистецтві, спорті, при рішенні інтелектуальних завдань. 
Афективна пам’ять рівня «експансії» накопичує нові знання людини 
про себе, створює досвід успіхів і поразок, виробляє основу для 
розвитку рівня домагань, а також афективне самовідчуття «можу» й 
«не можу». Відрив переживання від безпосередньої сенсорної 
основи дає можливість розвитку внутрішнього афективного життя. 

Поглиблення й активізація взаємодії з навколишнім світом 
забезпечується четвертим рівнем базальної регуляції – «емоційного 
контролю» [12]. Він відповідає за вирішення складних завдань 
організації життя людини в суспільстві: забезпечує контроль 
співтовариства над індивідуальним афективним життям, приводячи 
її у відповідність із вимогами й потребами оточуючих; формує 
самовідчуття, забарвлене емоційними оцінками навколишніх, 
створюючи передумови розвитку самооцінки. Переживання 
емоційного зв’язку з людьми – потужний засіб підтримки активної 
стенічної позиції людини. Емоційна впевненість у силі інших, у їхніх 
знаннях, в існуванні емоційних правил поведінки, які гарантують 
адаптацію без несподіваних вибухів, створюють образ надійного, 
стабільного навколишнього світу.  

У загальному процесі регуляції афективно-смислової адаптації 
в нормі емоційна оцінка четвертого рівня домінує над афектом всіх 
трьох нижчих рівнів. При цьому нижчі афективні рівні продовжують 
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жити й сигналізувати про вітально значимі враження, бажання, 
погрози, що надає афективним переживанням людини 
багатомірність і конфліктність.  

Отже, афективна сфера вже на базальних рівнях розвивається 
як складна саморегулююча система, активні психотехнічні прийоми 
якої розвиваються паралельно, взаємозамінюють і 
взаємопосилюють один одного в рішенні єдиного завдання 
енергізації й стабілізації афективного життя людини, гнучкої 
адаптації до навколишнього [12]. 

Нам здається, що афективні механізми всіх розглянутих рівнів 
базальної системи емоційної регуляції беруть участь у регуляції 
педагогічної діяльності: сприяють виробленню у вчителя стереотипів 
поведінки у відносно стабільних умовах, а також забезпечують 
активну адаптацію до мінливих умов і щоденних напружених 
ситуацій.  

Одним з найбільш розроблених напрямків у психології емоцій є 
всебічне вивчення емоційної регуляції розумової діяльності. У 
роботах Г.Бреслава, І.Васильєва, Ю.Виноградова, О.Копіної, 
В.Поплужного, О.Тихомирова й інших виявлені конкретні механізми 
такої регуляції.  

У системі розумової діяльності на різних її стадіях емоції різної 
модальності виконують різну регулюючу роль. Так, емоціям успіху-
неуспіху, що виникають на стадії перевірки правильності рішення, 
властивий механізм «емоційного закріплення» [3]. Емоційне 
закріплення певного елемента ситуації приводить до зміни його 
суб’єктивної значущості в ціннісних шкалах людини, у результаті 
чого цьому елементу віддається перевага в подальшій діяльності. 
Отже, емоційне закріплення дій з об’єктивно значущими елементами 
ситуації виступає як механізм «наведення» на об’єктивно вірне 
рішення завдання.  

Провідним процесом індивідуальної або спільної діяльності є 
цілеутворення – породження нових цілей. Як показали 
експериментальні дослідження, емоційна регуляція забезпечує 
розвиток процесу цілеутворення в будь-якій людській діяльності [10]. 
У силу органічного зв’язку з інтелектуальною стороною єдиного 
процесу відображення, емоції, виділяючи предмет потреби, 
сприяють тим самим його усвідомленій інтелектуальній оцінці в 
якості можливої мети. Саме мета, яка емоційно приймається, є тією 
вихідною ланкою системи саморегуляції, яка визначає надалі весь 
процес усвідомленого регулювання у його підпорядкованості 
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досягненню потрібного результату [6]. Характер цілеутворення у 
свою чергу впливає на емоційну регуляцію діяльності [2]. 

Розглядаючи систему емоційної регуляції діяльності в процесі 
цілеутворення, Г.Бреслав увів термін «діяльнісний смисловий 
регулятор» (ДСР) – відносно автономна регуляторна ланка, 
релевантна й «прижиттєва» конкретної діяльності [2, с.100]. Основу 
ДСР становлять всі актуальні мотиви, що спонукують і утворюють 
смисли, «сила» яких рангується відповідними особистісними 
відносинами, а центральним утворенням є суб’єктивна мета. У 
пропонованій схемі «Діяльність – Емоції – ДСР» підкреслюється 
центральне положення емоцій, їхня двоїста функція, а також 
системність і невід’ємність ланки емоційної регуляції. Двоїста 
функція емоцій являє собою дві ланки усередині цілісної системи 
емоційної регуляції діяльності. Пряма ланка – це презентація 
емоціями предметного змісту, що відповідає смисловому 
регулятору. Вона забезпечує переклад «латентного змісту» 
психічної діяльності в «актуальне» і виражається у властивостях 
образа, пізнавального поля. «Зворотна» ланка – презентація, оцінка 
результатів дій, що здійснюються, відповідно до «особистісного 
завдання». Це забезпечує формування ДСР, корекцію його 
ситуативних, а іноді й позаситуативних складових. Завдяки 
«зворотній» ланці здійснюється переклад «актуального» змісту в 
«латентне», що виражається в якісних особливостях емоцій. У 
єдиному емоційному явищі у зв’язку з миттєвістю протікання 
процесів обидві ланки виступають неподільно. Переживання певної 
емоції невіддільно від пережитого змісту діяльності. 

Характеристиками педагогічної діяльності (як і будь-якого 
іншого виду діяльності) є, насамперед, цілеположеність, 
мотивованість і предметність. Розглянута логіка емоційної регуляції 
діяльності [2] зберігається в професійній діяльності вчителя й 
забезпечує розвиток процесу цілеутворення при досягненні як 
основної мети педагогічної діяльності (особистісний розвиток учня, 
удосконалювання, становлення його як особистості, як суб’єкта 
навчальної діяльності), так і ситуативних цілей навчання й 
виховання. 

Перейдемо до розгляду кардинальних положень, що 
стосуються емоційних процесів при різній мотивації [3; 7; 10]. У 
зв’язку з тим, що емоції відображають відносини між мотивами 
(потребами) і успіхом або можливістю успішної реалізації діяльності 
суб’єкта, що відповідає їм, існують відмінності в природі, якості й 
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функціях, виконуваних емоційними процесами в різних структурах 
діяльності. 

У структурі діяльності із зовнішньою мотивацією емоції 
відображають відносини між зовнішніми мотивами (досягнення, 
самоствердження й т.п.) і успіхом або невдечею при реалізації 
стереотипних схем дій, здійснюваних заради зовнішнього мотиву [3]. 
У цій структурі емоції не релевантні предмету, на який спрямована 
діяльність. Кожен проміжний результат оцінюється емоційно з 
погляду адекватності зовнішньому мотиву. Емоційні оцінки 
випливають за невеликими результативними досягненнями в 
діяльності. Функціонують емоції за типом заохочення й покарання. 
При розвитку конфлікту виникають амбівалентні емоційні оцінки, 
типові тільки для даного типу діяльності. Факт великої емоційної 
насиченості в умовах невдачі «говорить про зниження ступеня 
опосередкованості регулятивних процесів і про виникнення «прямої 
афектогенності» мети, що проявляється у підвищенні кількісного 
показника емоційних реакцій в умовах розвитку конфлікту» [7, с.14]. 
У даній структурі діяльності функціонують механізми емоційного 
закріплення [7] і можливо емоційне спонукання до мети [10]. 

У структурі діяльності із внутрішньою результативною 
мотивацією емоції відображають відносини між внутрішніми 
мотивами й успішністю або неуспішністю кінцевих результатів. 
Виникаючі емоції успіху-невдачі виконують функції внутрішніх 
сигналів про адекватність (неадекватність) проміжних результатів 
діяльності її мотиву як кінцевому результату. Тут здійснюється 
емоційна регуляція з погляду предмету діяльності як продукту. 
Інтенсивність емоційних процесів зменшується при одночасному 
збільшенні їх вибірковості. Однак емоції пов’язані з такими 
перетвореннями ситуації, які відірвані від конкретних умов і тому не 
ведуть до реальних досягнень [3]. В цій структурі діяльності домінує 
внутрішній результативний мотив з постановкою загальних цілей, де 
механізми емоційної регуляції виконують функцію наведення 
(повернення до раніше позитивно забарвленої послідовності дій, 
деякого напрямку пошуку або тактичного прийому) [7] і сприяють 
прояву емоцій впевненості-сумніву [10].  

У третій структурі діяльності (із внутрішньою якісно-
процесуальною мотивацією) «емоції відображають відношення між 
внутрішнім мотивом як предметним змістом, що якісно розвивається, 
тобто процесом й успішністю реалізації діяльності, що відповідає 
такого роду мотиву» [3, с.169]. Тут породжується вся розмаїтість 
інтелектуальних емоцій, що відповідає певному мотиву й 
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обумовлена зміною їх предмета. Емоційні оцінки пов’язані із 
цільовими структурами, побудованими з урахуванням конкретних 
умов і що приводять, зрештою, до об’єктивних досягнень. Функція 
емоцій полягає «у внутрішній сигналізації про формування таких 
новотворів, які ведуть до перетворення предмета діяльності 
відповідно до закономірностей його розвитку» [3]. Механізми 
емоційної регуляції виконують функції наведення [3] або емоційних 
оцінок результатів діяльності [10]. У системі внутрішніх регулюючих 
механізмів емоційні процеси займають більш значне місце саме в 
діяльності з домінуванням внутрішнього якісно-процесуального 
мотиву [7]. 

Мотивація є одним з найважливіших компонентів педагогічної 
діяльності. У структурі мотивації діяльності педагогів можуть 
домінувати різні мотиви. До зовнішніх мотивів відносяться ті мотиви, 
які перебувають за межами праці як такої й самого працівника: 
мотив самоствердження, просування по роботі; почуття боргу; 
стабільні відносини з керівництвом; схвалення колег; мотив 
престижності роботи в певній освітній установі; матеріальне 
стимулювання; мотив домінування (влади) й ін. Це зовнішня 
позитивна мотивація. До негативної мотивації відносять покарання, 
критику, осуди. В якості внутрішньої мотивації, що виникає з потреб 
самого суб’єкта, можуть виступати: інтерес до предмета своєї 
спеціальності, розширення й поглиблення своїх знань; спілкування з 
дітьми, допомога їм, самовдосконалення заради успіхів учнів; пошук 
нових підходів до рішення питань навчання й виховання; розуміння 
суспільної важливості праці вчителя й ін. 

Л.Аболіним вивчалися психологічні механізми емоційної 
стійкості людини [1]. В основу дослідження покладені ідеї єдності 
афекту й інтелекту, емоції й діяльності, емоції й особистості. Емоції 
щодо цього є процесами регуляції діяльності й засобами здійснення 
напруженої діяльності в даних умовах і даними емоційними 
засобами. Автор моделі під процесом емоційної саморегуляції 
розуміє сукупність взаємодіючих між собою складних емоційно-
пізнавальних ланок, об’єднаних пережитою метою напруженої 
діяльності, що не може бути успішно реалізована жодним з них 
окремо. Л.Аболін виділяє наступні актуальні компоненти емоційної 
саморегуляції напруженої діяльності: напружені умови й ситуації 
діяльності; пережита мета; суб’єктивна модель предметних умов; 
програма емоційно-виконавських стереотипів; засоби підготовки 
реалізації програми; реалізація програми емоційно-виконавських 
стереотипів; запам’ятовування, оцінка результатів (критерії успіху-
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невдачі); корекція; емоційний досвід. Емоції наповнюють і 
пронизують всю структуру в цілому, специфікуючись на окремих 
компонентах і зв’язках між ними. Істотним моментом моделі є 
емоційний досвід, що обумовлює процес емоційної саморегуляції, в 
якому згорнуті інтегративні успіхи-невдачі із синкретичними 
полімодальними образами здійснених спроб.  

Емоційно-пізнавальні ланки процесу емоційної саморегуляції 
беруть участь в успішній реалізації цілей емоційно напруженої 
педагогічної діяльності. Емоційний досвід, що містить успіхи-невдачі 
попередніх дій учителя, виконує функцію емоційного оцінювання й 
відповідної зміни програми подальших дій. 

О.Дашкевич розробив механізм емоційної регуляції діяльності 
в екстремальних умовах [4]. Він має багатокомпонентну, 
багаторівневу структуру й існує у двох формах, що послідовно 
змінюють одна одну. Актуальна форма – «процес емоційної 
регуляції», проявляє себе, наприклад, у самооцінці. Потенційна 
форма – «система емоційних установок» (смислових, цільових і 
результативних). У структуру механізму емоційної регуляції входять: 
емоції, що спонукують, емоції впевненості-сумніву й емоції оцінки 
результатів. Механізм емоційної регуляції виконує наступні функції: 
1) суб’єктивне виділення значущого предметного змісту (мотивів, 
цілей, завдань, результатів); 2) спонукання до реалізації мотивів і 
цілей різного масштабу (етапних й перспективних); 3) суб’єктивна 
оцінка ймовірності досягнення успіху, можливості неуспіху; 4) 
активація-дезактивація виконавчих операцій і психо-вегетативних 
функціональних систем організму, що беруть участь в 
енергозабезпеченні рухових і психічних функцій; 5) фіксація в пам’яті 
корисного досвіду діяльності; 6) зв’язування різних психічних і 
психофізіологічних ланок, що беруть участь у регуляції, у цілісну 
динамічну систему й ряд ін. Ці різноманітні функції перебувають у 
єдності й доповнюють регуляторні можливості пізнавальних процесів 
[4, с.31].  

Ми вважаємо, що запропонований О.Дашкевичем механізм 
емоційної регуляції діяльності в його актуальній і потенційній 
формах, виконує свої різноманітні функції й у напружених 
педагогічних ситуаціях. Зі згаданих екстремальних умов у 
педагогічній діяльності мають місце: її висока соціальна значущість, 
сильна залученість особистісного змісту, труднощі завдань навчання 
й виховання, велика «ціна» помилок учителя, вплив неуспіху на 
впевненість у подальших діях і деякі ін. Компоненти механізму 
емоційної регуляції – емоції, що спонукують, емоції впевненості-
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сумніву й емоції оцінки результатів, регулюють загальну 
спрямованість і динаміку поведінки й професійної діяльності 
вчителя. 

Варто розглянути ще досить специфічний варіант участі емоцій 
в регуляції поведінки і діяльності людини. Так, Б.Додонов, 
досліджуючи функції емоцій в організації людської діяльності, 
виділяє роль «самодовліючих цінностей» [5]. Природною основою 
цінності емоцій є «емоційне насичення», яке на вихідній 
функціональній фізіологічній основі психологізується, індивідуально 
диференціюється й убирається в певні форми. У результаті людина 
у своїй поведінці починає орієнтуватися як на емоцію, що 
відчувається, так і на переживання, які передчуваються. Першими в 
цій ролі виступають позитивні емоції, внаслідок чого їх функції 
ускладнюються: вони продовжують «санкціонувати» успішний 
поведінковий акт, мотивований негативною емоцією, і самі стають 
силою, що спонукує. Позитивна емоція задоволення, будучи за 
походженням похідною від цілей, які особистість перед собою 
ставила, тепер починає впливати на вибір людиною нових цілей і 
виступає як самостійна цінність. Певна потреба ставиться людиною 
на службу емоційному насиченню, що полюбилося. Цьому ж 
принципу «перевертання» вихідних взаємин підкоряються й 
соціальні потреби індивіда. Людина має можливість оперувати 
переживаннями так само, як й об’єктами зовнішнього миру. Таким 
чином, у людей разом із цільовими настановами формуються й 
установки на певні комплекси емоцій. Індивідуалізація емоційного 
насичення відбувається за рахунок утворення з елементарних 
емоцій різних складних структур. При цьому склад елементарних 
емоцій залишається без змін, що дозволяє зберегти гармонію у 
функціонуванні емоційного механізму. Б.Додонов відзначає, що 
кожна людина тяжіє до багатьох емоційних комплексів, пов’язаних 
єдиним лейтмотивом.  

Відносно педагогічної діяльності можна сказати, що 
незважаючи на те, що почуття «належного» направляє поведінку 
вчителя в процесі професійної діяльності, сам її вибір багато в чому 
диктується прагненням до певних емоційних станів, що закріпилося 
в педагога. Дослідниками відзначається значущість емоційного 
фактора в професійному виборі педагогічної діяльності, 
трансформації його в професійно-педагогічну спрямованість і 
стійкий інтерес до своєї діяльності. 

Отже, емоції є обов’язковим, значущим фактором внутрішньої 
регуляції різних видів і форм активності людини. Проаналізувавши 
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наявні теоретичні й експериментальні дослідження, ми вважаємо, 
що в регуляції загальної спрямованості й динаміки професійної 
діяльності вчителя (як емоційно напруженої, складної творчої 
діяльності) беруть участь всі розглянуті психологічні механізми 
емоційної регуляції. 

Перспективи подальшого дослідження розглянутої проблеми 
полягають, на наш погляд, у вивченні глибинних механізмів 
функціонування емоцій у педагогічній діяльності. 
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АСПЕКТИ ГЛИБИННО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасний 
етап розвитку психологічної науки передбачає поглиблення цілісного 
розуміння та пізнання психіки. Глибинно-психологічний підхід 
відкриває можливості дослідження закономірностей внутрішньої 
динаміки психіки, детермінованих багатовекторними чинниками 
психічного апарату особистості. 

Пізнання своєрідності взаємодії глибинних витоків, таких як 
принципи реальності та задоволення з процесом соціальної 
адаптації є спробою розуміння специфіки тонкої матерії психічної 
організації людини в її цілісній сутності.  

Методологічною основою статті виступає психодинамічна теорія 
з ідеєю системного пізнання психіки в єдності її свідомих та несвідомих 
виявів; тезою про суперечливу сутність психічного в свідомій та 
несвідомій сферах, що специфічно ініціює активність суб’єкта й 
знаходить відображення у сфері спілкування та соціальній 
самореалізації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається 
автор. Проблема адаптації відображена в наукових дослідженнях 
А. Адлера, Ю. О. Александровського, Б. Г. Ананьєва, Ф. Б. Березіна, 
Н. Ф. Каліної, С. Д. Максименка, А. Маслоу, А. А. Налчаджяна, 
К. Роджерса, С. Л. Рубінштейна, О. П. Саннікової, Р. Лазаруса, 
В. Франкла, З. Фрейда, Г. Хартманн, К. Хорні, Т. C. Яценко та інших.  
Науковці інтенсивно вивчають адаптацію особистості в соціальному 
середовищі з урахуванням вимог суспільства, власних потреб, 
інтересів і можливостей. Основними показниками соціалізації є 
якість взаємодії особистості з навколишніми та активна її діяльність.  

Соціальна адаптація обумовлюється ціннісними орієнтаціями, 
обраними цілями та передбачає засвоєння норм середовища, а також 
його зміну відповідно до нових умов і цілей діяльності. Цей процес має 
неперервний характер, але найбільше виявляється під час зміни 
діяльності людини, її звичного соціального оточення. Швидкість і 
ефективність соціальної адаптації залежать від своєрідності 
функціонування індивіда в соціокультурному просторі, участі в спільній 
діяльності, потреб і мотивів поведінки та соціальної ролі.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою 
статті є дослідження взаємозв’язку процесу соціалізації з глибинно-
психологічними принципами задоволення та незадоволення. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Головним 
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завданням процесу адаптації є спрямованість на збереження 
гомеостазу, тобто стану динамічної рівноваги будь-якої системи: в 
живих системах – це здатність організму підтримувати відносну 
постійність свого внутрішнього середовища (температури тіла, 
кров’яного тиску, тощо) за умов безперервної зміни властивостей 
навколишнього світу. Безперервне переміщення точки рівноваги 
окреслюється терміном динамічного балансу [2]. Динамічний баланс 
являє собою прагнення системи набути гармонійного стану і водночас 
змінити осередок рівноваги за зміни умов, що керують ситуацією. 
Порушення балансу системи, неможливість його підтримання 
призводить до дисонансу, який виявляється у дисгармонії певної 
структури.  

Необхідним є виокремлення поняття  «невдалої соціалізації», 
яка виявляється в певній мірі соціальної дезадаптації і переважно є 
наслідком порушення дитячо-батьківських стосунків, стосунків між 
«значущими іншими», а також порушення комунікативного процесу в 
сім’ї 4. Наслідком невдалої соціалізації можуть бути нездатність 
долати складні обставини, переживати стрес, депресивність, страху 
перед соціумом тощо, тобто фактично людина є неадаптованою до 
свого соціального середовища.  

Дезадаптація в такому разі виявляється в тому, що суб’єкт 
неспроможний продуктивно діяти, реалізувати свій потенціал, 
задовольняти свої соціогенні потреби, вступати в продуктивне 
(ефективне) спілкування, переживати стан відносного внутрішнього 
комфорту і благополуччя без виражених внутрішніх та зовнішніх 
конфліктів. Отже, окреслимо критерії адаптації – дезадаптації в 
розумінні функціонування психічного аппарату (рис.1).  

Процес соціальної адаптації залежить від широкого спектру 
багатовекторних чинників, що відіграють власну роль та існують у 
взаємозв’язку між собою й остаточно виявляються через 
психосоціальне функціонування особистості.  

На підставі аналізу теорій розвитку психіки особистості можна 
об’єктивувати глибинно-психологічну детермінованість процесу 
соціальної адаптації. Так у біологічному підході представником якого 
є А. Гезел, наголошується, що як інтелектуальний так і фізичний 
розвиток є біологічно обумовленим. Розвиток дитини відображає 
наперед закладену всередині організму програму, а саме адаптації 
до соціуму та виживання у ньому. Досвід, отримуваний особою 
протягом життя, майже не впливає на її розвиток, тому батьки, за А. 
Гезелом, можуть дозволяти дитині вільно розвиватися, адже є 
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біологічно-обумовлена програма. Отже, новоутворення виявляються 
спонтанно згідно із закладеною програмою розвитку [1].  

 
 

Рис. 1. Порівняльний аналіз виявів  адаптації та дезадаптації . 
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Таким чином, у цьому підході ставиться наголос на біологічно 
зумовленій програмі адаптації суб’єкта до соціуму, що передбачає  
гармонізацію дії принципу реальності та принципу задоволення, 
сприяє адаптованості суб’єкта до вимог соціуму.   

Близькою до біологічного підходу є еволюційна теорія, 
відповідно до якої поведінкові моделі, що формуються в дитини у 
процесі її розвитку, спрямовані на адаптацію. 

 ЇЇ представники стверджують: якщо дитина плаче, то така 
реакція відіграє адаптивну функцію, адже вона стимулює активність 
батьків щодо дитини.  Так будь-які новоутворення спрямовані на 
адаптацію дитини до соціуму. Зазначається, що у критичний період 
розвитку здійснюються специфічні види навчання, які наближують 
суб’єкта до реальності, знижуючи дію принципу задоволення [1]. 
Отже, у згаданих теоріях стверджується, що адаптація суб’єкта є 
біологічно зумовленою та спрямована на виживання в соціумі. 
Біологічно закладена програма передбачає наявність в індивіда 
вроджених тенденцій до сили та виживання в реальності, що 
реалізуються засобами гармонізації із принципом задоволення.     

Попереднім підходам опонує теорія научіння Дж. Лока та 
Б. Ф. Скіннера за якою психіка немовля є чистою дошкою, на яку 
записується досвід життя. Б. Ф. Скіннер стверджував, що досвід, 
отриманий дитиною у процесі життя, може фіксуватися та 
зумовлювати повторення певних поведінкових реакцій [1]. Він 
наголошував, що підкріплення певних поведінкових реакцій 
підвищує ймовірність їх виявів, а покарання знижує можливість 
небажаної поведінки, наближуючи дитину до реальності. Навчання, 
на думку вченого, є імітування дитиною поведінки значущих 
(сильних) людей. Дослідник стверджував: «Діти уподібнюватимуться 
з більшою вірогідністю, якщо людина, яку вони бачать, талановита, 
популярна, психологічно сильна. Діти  не копіюють механічно того, 
що бачать, вони переймають від оточення інформацію про адаптивні 
форми поведінки» [1].  Таким чином, психічний розвиток індивіда 
залежний від переживання ним минулого досвіду. Механізм 
адаптації є біологічно зумовленим, що виявляється в імітації, 
наслідуванні дитиною сильної (адаптованої) людини. Таке 
уподібнення відбувається за допомогою інтроектування рис 
значущих, психологічно сильних людей, що вирізняються 
адаптованістю, а з тим і психологічною силою. Отже, у теорії 
научіння, біологічному підході увага акцентується на обумовленості 
процесу соціальної адаптації біологічними чинниками, як то 
інстинктом виживання, потягом до життя, тощо. 
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Цінною основою для розуміння глибинних чинників адаптації є 
три аспекти психічного в психодинамічному підході: структурний, 
енергетичний та функціональний. У контексті даної проблеми 
особливої значущості набуває енергетичний аспект, що 
послаблюється внутрішньою стабілізованою суперечністю психіки, 
тобто, особистісною проблемою суб’єкта. Отже, витіснені травмівні 
переживання дитинства зберігають енергетичний імператив впливу 
на поведінку суб’єкта та зумовлюють переживання станів 
беззахисності, безпорадності, внутрішньої дисгармонії, що 
породжують відчуття слабкості. Значущі переживання, які пов’язані з 
драматичними подіями життя, спричиняють залежність суб’єкта від 
пережитого травмівного досвіду внаслідок дії механізму фіксації.  

Розглянемо взаємодію центральних понять психоаналізу – 
принципу реальності та задоволення з процесом соціальної 
адаптації. В психіці суб’єкта пріоритетним є принцип задоволення, 
що пов’язане з періодом раннього дитинства, а саме з першими 
спогадами, які характеризувалися відчуттям безмежного 
задоволення. З. Фрейд зазначає, що «в душі є сильна тенденція до 
панування принципу задоволення, якій, однак, протистоять різні 
сили або умови, й таким чином, кінцевий вихід не завжди буде 
відповідати принципу задоволення» [5, с.342]. 

Ідея проходження психосексуальних стадій в розвитку 
особистості висвітлює взаємодію, формування, трансформацію та 
взаємостосунки принципу реальності та принципу задоволення. 
Розвиток сексуальності в дитячому досвіді відбувається під чітким 
керівництвом виховного процесу, який головною метою має 
придушення будь-якої можливості активності принципу задоволення. 
Отже, в процесі виховання й формування особистості статевий 
інстинкт достатньо жорстко табуюється або ігнорується.  Тому, 
дитина навчається витісненню значної частини функціонування 
власної сутності. Соціальний досвід індивіда додає до кожної стадії 
певний внесок у вигляді фіксацій, інтроектованих рис, цінностей, 
тощо. 

З. Фрейд наголошував, що психосексуальні потреби дитини, які 
блокуються чи надмірно потураються батьками, призводять до 
фіксацій на певній стадії розвитку. Відбувається накопичення енергії 
лібідо, що згодом, у подальшому житті може виявлятися у 
фіксованих формах поведінки, які повертають її на ту 
психосексуальну стадію, де відбулася фіксація.  Повернення 
суб’єкта на більш ранню стадію розвитку зумовлено регресією, що 
може виявлятися в неадаптивних формах поведінки. З. Фрейд 
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виокремив два види регресії: повернення до перших лібідних 
об’єктів нарцисичного характеру і повернення загальної сексуальної 
організації на більш ранні щаблі розвитку [5]. Регресія може 
знаходити вияв у такому феномені, як «втеча у хворобу», що є  
поверненням до попередніх фаз психосексуального розвитку. 
Хвороба стає засобом захисту від реальності, до якої складно 
адаптуватися. Виникнення регресивної поведінки пояснюється тим, 
що  інфантильний досвід, постійно присутній у психіці дорослої 
людини забезпечує можливість вимушеного (неусвідомлюваного) 
повернення до інфантильних стадій її розвитку.  

Таким чином, «під впливом прагнення організму до 
самозбереження цей принцип (принцип задоволення) змінюється 
«принципом реальності», який не залишає кінцевої мети – 
досягнення задоволення, відкладає можливість задоволення й 
тимчасово виносить незадоволення на довгому кружному шляху до 
задоволення» [5, с.342]. 

Поняття принципу реальності характеризується як «один з 
керівних принципів регулювання психічної активності, що 
формується у  процесі  становлення особистості; принцип регуляції  
психічного життя» [3, с. 440]. Стверджується, що принцип реальності 
«знаходить вияв у врахуванні реальних умов та можливостей 
задоволення потягу, у відмові від різних способів отримання 
задоволення, йому підкорюються потяг «Я»» [3, с. 440]. Отже, 
принцип реальності полягає у відмові суб’єкта від безпосереднього 
вияву принципу задоволення, він реалізується опосередковано 
через соціально-прийнятні дії.   

В основі даного принципу лежить властиве організму 
прагнення отримання задоволення за будь-яку ціну через уникнення 
незадоволення. Наслідком незадоволення потреби є напруження, 
що породжує тривожність, агресивність, тощо. Таким чином, принцип 
задоволення сприяє уникненню незадоволення та знаходить вияв 
через принцип реальності. Зміст принципу реальності полягає у 
раціональності вчинків, можливості відстрочки отримання відчуття 
задоволення, врахуванні вимог соціуму, слідуванні суспільним 
моральним нормам. Принцип задоволення виявляється у  прагненні 
до миттєвого задоволення потреб, ірраціональності дій, 
пріоритетності інфантильних цінностей, нівелюванні суспільних 
моральних норм і т.і.. 

Звернімося до дуальності походження принципів реальності та 
задоволення. Адаптація індивіда в суспільстві передбачає 
приєднання до цілої низки вимог соціуму: цінності, правила й норми 
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поведінки та комунікації, юридичні та людські закони, порядок 
функціонування в організованих структурах, і, т.і.. За цими 
критеріями процес соціальної адаптації знаходиться в повному 
злитті з принципом реальності. Формування останнього обумовлене 
соціокультурним впливом, тобто значна частка відповідальності за 
якість та зміст внутрішнього компоненту психіки належить соціуму. 
Але, важливо відмітити, що принцип реальності так само є 
необхідною внутрішньою потребою самої особистості. В якості 
аргументу додамо декілька значущих потреб індивіда для тези про 
органічне функціонування принципу реальності.  

По-перше, екзистенційна потреба в уникненні почуття 
одинокості, яка протягом онтогенезу індивіда перебуває в 
неусвідомленому стані, але проявляється в багаточисельних  
поведінкових реакціях. По-друге, базальна потреба та здатність до 
комунікації, що наближає людину до соціокультурної самореалізації. 
По-третє, особистісний розвиток, як природний ресурс в пізнанні 
себе та оточуючого світу, задоволення власного інтересу, реалізація 
особистого та професійного потенціалу, тощо.  

Тому, наявна двостороння взаємно необхідна потреба, як 
соціуму так і самої особистості, в домінуючій ролі принципу 
реальності.  

В функційному устрої принципу задоволення, на перший 
погляд, складно побачити цінність для соціальної адаптації. 
Розглянемо сутність поняття задоволення в ракурсі людського 
існування. З народження індивід стикається з глобальними 
труднощами свого виживання в цьому світі: перший подих, 
самостійне харчування, фізична нездатність, повна залежність від 
дорослої особи, складнощі при вираженні потреб, тобто, існування 
маленької людини сповнене екзистенційними ризиками. Перші 
почуття задоволення стають доступними через годування груддю, 
фізичну близькість з об’єктом, що символізує безпеку та 
гарантованість виживання. Можна вважати, що ці акти задоволення 
як винагорода за страждання та ризики, тому задоволення набуває 
більш широкого значення ніж тільки зняття напруги. Задоволення, 
тепер, містить ознаки безпеки, розвитку інших почуттів, емоцій 
(радості, любові, інтересу, тощо), комунікації. Отже, принцип 
задоволення межує з цінностями соціальної адаптації, оскільки 
розвиток усіх функцій психічного апарату можливий на умовах 
задоволення базальних потреб.  

Однак, паралельно з корисним вектором обох принципів, існує 
протилежна площина. Дію принципів реальності та задоволення 
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може бути розглянуто з позицій шкоди та небезпеки для 
життєдіяльності особистості.  

При формуванні принципу реальності вплив соціуму нерідко 
збуджує не продуктивні форми захисних стратегій поведінки, 
привчає до стереотипності мислення, конформістських типів 
реагування, віддаляє від усвідомлення та прийняття цілісності 
власної психічної організації і т.п.  

В стосунках між соціумом та принципом задоволення 
встановлюється гостре протистояння, що має ознаки придушення 
інстинктивної чуттєвості індивіда, ігнорування природного 
енергетичного джерела, чисельних витіснень неусвідомлених 
імпульсів, тощо.  

Все вище зазначене створює психічну дефіцитність в 
функціонуванні особистості, як цілісного організму. Отже, такі вияви 
дій принципів задоволення та реальності відображено у різних 
формах соціальної дезадаптації.  

Висновки і перспективи подальших розробок у даному 
напрямку. 

Соціальна адаптація особистості є процесом, й водночас, 
результатом дій широкого кола чинників. Розгляд принципів 
реальності та задоволення дає можливість констатувати, що, по-
перше, наявна двусторонність кожного розглянутого принципу, по-
друге, принцип реальності та принцип задоволення можуть набувати 
конструктивної чи деструктивної спрямованості.  

Для наукового пошуку залишаються відкритими питання: як 
віднайти оптимальні способи дій вже не з теоретичними категоріями, 
а з бажаннями, потребами, неусвідомленими імпульсами конкретної 
особистості? Яким чином посилити конструктивний вектор принципів 
реальності та задоволення? Де є межі оптимального та 
деструктуючого впливу соціального оточення? Питання збуджують 
інтерес до, так званого, «золотого перетину», як можливої відповіді, 
але спроби віднайти пояснення будемо здійснювати на матеріалах 
подальшої практичної роботи. 
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Постановка проблеми, її зв'язок із важливими науковими 
та практичними завданнями. Сучасна вища школа, як і вся 
держава, знаходиться у періоді ломки і перебудови. Загальна 
ситуація нестабільності здійснює різноманітні впливи як на соціум, 
суспільство, так і на особистість. Відбувається розмивання, зміна 
ціннісних орієнтацій, норм поведінки, самих процесів соціалізації і 
адаптації. Це призводить до загострення, ускладнення процесів 
входження людини в соціум, що змінюється. Тому необхідним й 
актуальним є вивчення відповідних особистісних адаптивних 
механізмів, виявлення їх особливостей, психологічних проявів. 

У навчальних закладах також відбувається перехід на нові 
моделі навчання, істотно змінюються навчальні плани, вводяться 
нові професії і курси, форми організації занять, упроваджуються нові 
педагогічні технології, освітні стандарти. Стає іншим, нарешті, 
основний вид діяльності студента – навчання. Змінюється все, але 
психологічно головним для особистості є адекватне самозмінення 
самої себе, саморозвиток відповідно до нових вимог навчання, 
професії і життя в цілому. 

Все це вимагає від викладача і студента зміни багатьох 
стереотипів навчання і навчальної діяльності. Успішна адаптація 
забезпечує включеність суб'єкта в діяльність, у взаємодію і 
спілкування. Адаптація до динамічного соціуму набуває сенсу не 
простого пристосування, а особливого роду праці, творчості, пошуку. 
При такому особистісно-діяльністному, суб'єктивному розгляді 
характеру адаптації на перше місце виходить вивчення мотиваційно-
смислової сфери студента і пов'язаних з нею феноменів. Необхідні 
цілеспрямовані дослідження мотиваційної структури особистості 
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студента; процес адаптації багато в чому залежить як від початкової 
мотивації, так і від зміни її в реальній діяльності і поведінці.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. Одним з 
найважливіших чинників, від якого залежить успішність навчальної 
діяльності, і загалом процес адаптації студентів є мотиваційний. 
Вивченню мотивації навчальної діяльності присвячено багато 
досліджень (Б.Г.Ананьєв, М.І.Алексєєва, І.С.Беспалова, Л.І.Божовіч, 
П.Я.Гальперін, Е.П.Ільін, Г.С.Костюк, О.М.Леонтьєв, А.К. Маркова, 
А.М.Матюшкін, В.Е.Мільман, А.А.Реан, П.М.Якобсон). Відомий закон 
Йеркса-Додсона, який описує залежність ефективності діяльності від 
сили мотивації: наростання сили мотивації до певного ступеня 
збільшує результативність діяльності, далі відбувається зниження 
результативності діяльності при збільшенні сили мотивації. Проте 
мотив може характеризуватися не тільки кількісно (сильний 
слабкий), але і якісно. Як і будь-яка інша діяльність, навчальна 
діяльність є полімотивованою (Е.П.Ільін, І.В.Імемадзе).  

Метою статті є теоретичний аналіз мотиваційно-особистісного 
аспекту адаптації студентів, відбір параметрів та змістовних 
характеристик мотивації студентів у їх взаємозв’язку із процесами 
адаптації.  

Виклад основного матеріалу. Існує безліч класифікацій 
мотивів навчальної діяльності. Найбільш поширеною класифікацією 
мотивів навчальної діяльності є їх розподіл на внутрішні і зовнішні 
(В.Е.Мільман). Якщо для особистості має значення діяльність сама 
по собі (наприклад, задовольняється пізнавальна потреба в процесі 
учення), то говорять про внутрішню мотивацію. Якщо ж значущість 
мають інші потреби (соціального престижу, зарплати і так далі), то 
говорять про зовнішні мотиви [1]. 

П.М.Якобсон пропонує наступну класифікацію мотивів 
навчальної діяльності [2]: 

1) негативні мотиви: спонуки учня, викликані усвідомленням 
певних незручностей і неприємностей, які можуть виникнути, якщо 
він не вчитиметься;  

2) мотиви, пов'язані з позаучбовою ситуацією, але ті, що 
мають позитивний вплив на навчання: впливи, що формують у учня 
почуття громадянського обов'язку;  

3) мотивація, пов'язана з самим процесом навчальної 
діяльності: потреба в придбанні знань, допитливість, прагнення 
пізнати нове.  
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Якісний аналіз мотивації навчальної діяльності важливий, 
оскільки на пізнавальну мотивацію не розповсюджується закон 
Йеркса-Додсона: постійне наростання сили пізнавальної мотивації 
не призводить до зниження результативності навчальної діяльності. 

Вивчаючи мотивацію навчальної діяльності студентів, 
А.Н.Пічників і Г.А.Мухіна стверджують, що провідними мотивами 
навчальної діяльності студентів є професійні мотиви та мотиви 
особистісного престижу, менш значущими є прагматичні (прагнення 
отримати диплом про вищу освіту) і пізнавальні. На різних етапах 
навчання відбувається зміна провідних мотивів: так на 1 курсі 
провідним мотивом є професійний мотив, на 2 курсі мотив 
особистісного престижу, на 3-4 курсі – ведучими є обидва ці мотиву, 
до яких приєднується ще й прагматичний мотив. За даними 
дослідників, на успішність навчання більшою мірою впливають 
«професійний» і «пізнавальний» мотиви; «прагматичний» мотив 
характерний для студентів, що мають низьку успішність [цит. за 3]. 

Ф.В.Рахматулліна прийшла до висновку про те, що на всіх 
курсах перше місце по значущості займає «професійний» мотив, на 
другому місці на 1 курсі – «пізнавальний» мотив, на подальших 
курсах на це місце вийшов «загальносоціальний» мотив (розуміння 
високої соціальної значущості вищої освіти), а «пізнавальний» мотив 
відтіснився на третє місце. «Утилітарний» (прагматичний) мотив на 
всіх курсах займав четверте місце. Характерно, що від молодших до 
старших курсів рейтинг «утилітарного» мотиву падав, а рейтинг 
«професійного» мотиву і «загальносоціального» мотиву зростав. У 
студентів з високим рівнем успішності «професійний», 
«пізнавальний» і «загальносоціальний» мотиви були виражені 
більше, ніж у студентів із середнім рівнем успішності. «Утилітарний» 
мотив у останніх виражений сильніше, ніж у перших. Характерним є 
те, що у студентів з високим рівнем успішності «пізнавальний» мотив 
займав друге місце, а у студентів з середньою успішністю – третє [4]. 

За даними В.П.Кутєєвої позитивними мотивами пізнавальної 
діяльності в процесі навчання є: почуття обов’язку, розуміння 
значущості оволодіння професією, інтерес до навчання і окремих 
наук, відчуття задоволення від пізнання нового матеріалу, вирішення 
складних завдань [5]. 

За даними А.А.Реан найбільший відсоток відсіву студентів 
пов'язаний з відставанням не по спеціальним, а по загальноосвітнім 
предметам (іноземна мова, вища математика, фізика і тому 
подібне). Це в значній мірі пов'язано з мотиваційним чинником. 
Велика частина студентів переконана, що загальнонаукові й 
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загальноосвітні предмети не наближають, а віддаляють їх від 
оволодіння професійно важливими знаннями, уміннями, навичками 
[6]. 

У дослідженнях В.А.Якуніна і Н.І.Мєшкова виявилось, що 
«сильні» і «слабкі» студенти відрізняються один від одного не за 
рівнем інтелекту, а за мотивацією навчальної діяльності. Для 
«сильних» студентів характерна внутрішня мотивація: вони мають 
потребу в освоєнні професії на високому рівні, орієнтовані на 
отримання міцних професійних знань і практичних умінь. Навчальні 
ж мотиви «слабких» студентів зовнішні, ситуативного характеру: 
уникнути засудження й покарання за погане навчання, не позбутися 
стипендії і тому подібне [7] 

P.P.Бібріх вивчав мотиваційні аспекти адаптації студентів до 
навчального процесу у вузі. Із його точки зору мотиваційно-
особистісний аспект адаптації студентів пов'язаний із формуванням 
позитивних навчальних мотивів і особистісних якостей майбутнього 
фахівця. У навчальній діяльності він також виявив різні класи 
навчальних мотивів студентів. Позитивними внутрішніми мотивами, 
на його думку, є: широкі соціальні мотиви (що відображають 
суспільну значущість навчання); професійні мотиви (що 
відображають значущість навчальної діяльності для оволодіння 
майбутньою професією); пізнавальні (пов'язані з потребою в нових 
знаннях). Виділяє він і зовнішні мотиви – мотиви, не пов'язані 
безпосередньо із змістом навчальної діяльності, орієнтуючі на 
цінності, що лежать за її межами, не входять в її зміст: це перш за 
все мотиви матеріального заохочення, утилітарні (особистісна 
вигода, благополуччя й забезпеченість), Мотив боязні неуспіху або 
покарання, вузькосоціальні мотиви, що відображають значущість 
навчальної діяльності для мікросоціальних відносин (мотиви 
спілкування, соціального престижу, соціальної ідентифікації та ін.)[8]. 

Отже теоретичний аналіз проблеми свідчить, що успішність 
адаптації студентів обумовлюється не тільки зовнішніми, але і суто 
психологічними особливостями, серед яких центральне місце 
займає потребово-мотиваційна сфера особистості, бо вона задає 
систему відношення людини до світу й діяльності, систему 
цінностей, основні лінії поведінки, специфіку взаємодії і спілкування 
з іншими людьми; вона додає сенс всьому тому, що людина робить і 
що вона не хоче робити. 

В основі сучасних досліджень феноменології потреб найбільш 
продуктивним можна вважати мотиваційно-смисловий підхід 
(Б.С.Братусь, В.К.Вілюнас, В.Гасєєв, А.Б.Орлов, Ю.М.Орлов, 
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Н.М.Пєйсахов, А.Г.Шмельов). Цей підхід припускає вивчення не 
об'єктивних й абстрактних потреб і мотивів, а певних відбитих 
мотиваційно-смислових особистісних утворень, які дозволяють 
аналізувати психологічно багаті феномени мотивації, не зводячи їх 
до однієї лише гіпотетичної спонуки до діяльності. Мотиваційно-
смисловий підхід розглядає мотив не як об’єкт енергетичних потягів 
(зовнішній стимул) а як особистісне явище, що має багаточисленні 
психологічні проекції не тільки на діяльність людини, але й на її 
свідомість, переживання. на всю цілісну психологічну структуру 
особистості. 

У якості базових розглядаються чотири відомих «потреби» 
социогенной природи: досягнення, пізнання, домінування, афіліації. 
Під ними розуміються певні особистісні мотиваційно-смислові 
структури (конструкти, утворення) людини у всій їх комплексності, 
багатоплановості, цілісності і динамічності. Це складно структуровані 
чинники, ансамблі прагнень, переживань, відносин, цінностей, сенсів 
і так далі. Психологічний зміст цих потреб потребує детального 
аналізу. 

Потреба у досягненні як специфічне мотиваційне поняття було 
виділено й описано в роботах Г. Мюррея. Д. Мак-Клелланда. 
Дж. Аткінсоном вперше був розроблений «ТАТ» для вимірювання 
цієї потреби [цит. за 9]. У вітчизняній психології потреба у досягненні 
досліджена Р.С.Вайсманом, Ю.М.Орловим, А.Б.Орловим, 
Н.М.Пейсаховим, В.І.Шкуркіним. Під потребою у досягненні 
розуміють прагнення особистості поліпшити результати своєї 
діяльності (змагання із самим собою), отримати унікальні результати 
або бути включеною у досягнення далеких цілей. За різними 
дослідженнями, це прагнення досягти цільового стану, переживання 
успіху, усунення розузгодженості між вже досягнутим рівнем і 
цільовим. Потреба у досягненні виявляється у двох протилежних, 
але незалежних змінних: прагнення до успіху та уникнення невдачі. 
У експериментах X.Хекхаузена вони мають низьку, негативну 
кореляцію [10]. Закріплена у поведінці потреба уникнення невдачі 
називається в психології вивченою безпорадністю. 

Ю.М.Орлов так визначає психологічну структуру потреби у 
досягненні: а) перспективна готовність до розрізнення наявного й 
очікуваного рівня виконання діяльності, наявність образних еталонів 
успіху у різних видах діяльності; б) передбачення задоволення від 
задоволення потреби, що закріплене у минулому досвіді; в) 
нешаблонні способи досягнення успіху, у якому відбувається 
самовираження індивідуальності; г) тривала включеність у 
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досягнення цілей; д)включення образів досягнення в «Я – 
концепцію». Експериментальні дослідження позв'язують потребу у 
досягненні з такими якостями особистості, як цілеспрямованість, 
наполегливість, високий адекватний рівень домагань, ціннісне 
відношення до самого себе, працездатність, здатність знайти себе в 
будь-якій справі, яка забезпечується високим рівнем здібності до 
ціле полягання [11]. 

Існують дослідження, що підтверджують зв'язок потреби у 
досягненні із потребою у пізнанні. І це не випадково: досягнення 
неможливе без змін у внутрішньому плані, які здійснюються у 
пізнанні не тільки заради самої справи, але й самого себе, своїх 
можливостей. Готовність змінити самого себе для досягнення 
глобальніших цілей – найбільш значуща цінність потреби у 
досягненнях, а для цього необхідна відкритість для пізнання нового 
[12].  

Міра (ступінь) втілення у життєдіяльності потреби називається 
задоволеністю. Задоволеність характеризує не всю мотиваційну 
своєрідність людини, а лише ту частину суб'єктивного образу, яка 
стосується оцінки досягнутого результату. При цьому задоволеність 
підвищується, якщо на початку дії суб'єктивна вірогідність успіху 
була мала. Задоволеність потреби у досягненні приносить 
усвідомлення своєї ролі у досягнутому. Вважається, що в поведінці 
закріплюються ті якості, які брали участь у процесі досягнення. 
Таким чином, досягнення забезпечує людині реалістичне 
цілеутворення, надію на успіх, постійне самовдосконалення й 
поліпшення результатів діяльності за рахунок процесів пізнання і 
працездатності, результативності діяльності. 

Вивчення психологічної літератури дозволяє виділити 
особливості прояву в особистості мотивації досягнення: аспект 
вибору діяльності, аспект часу, аспект привабливості ситуації. 
Людина прагне до досягнень у тій області, у якій суб'єктивна 
вірогідність успіху забезпечується її здібностями і тому виражається 
у стійкому інтересі до предмету. Вибір мети, (рівень домагань) 
діяльності узгоджується із «психологічною ціною». Залежно від 
психологічної ціни та суб'єктивної вірогідності успіху у відношенні до 
мети людина схильна вибирати тривалість й інтенсивність 
діяльності. Суб'єкт вибирає тривалість концентрації на предметі у 
діапазоні, обмеженому, з одного боку, прагненням довести його до 
цільового стану, з іншої – прагненням зробити це в менший проміжок 
часу. У виборі предмету діяльності й цільового стану людина 
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керується емоційним переживанням умов, в яких цей цільовий стан 
досягатиметься. 

Пізнавальна потреба як предмет самостійного дослідження 
виділилася достатньо пізно. У різних мотиваційних теоріях були 
відбиті лише деякі її властивості. Р. Кеттел, виділяючи шість 
мотиваційних диспозицій, як одну з них назвав «дослідження» і, 
пов'язану з нею емоцію – «цікавість». Інстинктивне наповнення цієї 
потреби Мак-Дауголл окреслив як «допитливість», а пов'язану з нею 
емоцію – «здивування». Допитливість, на його думку, 
конкретизується дослідженням незнайомих місць і предметів. Крім 
того, емоційно пов'язаною з нею потребою можна вважати 
бурлакування ( по тій же класифікації Мак-Дауголла), оскільки суть її 
– пересування у пошуках нових вражень. У класифікації мотивів на 
основі відносин «індивід – середовище» Г.А.Мюррей виділяє 
декілька потреб, смислове навантаження яких близьке до потреби у 
пізнанні: ігри, осмислення, розуміння. У числі додатково 
постульованих їм, але систематично не досліджених: пізнання й 
роз'яснення. У ієрархії мотивів А. Маслоу потреби в розумінні й 
осмисленні включаються у потребу в самоактуалізації [цит. за 9]. 

Ряд дослідників виявили, що інформаційний голод не 
компенсується нічим іншим, що існує оптимальний рівень новизни, 
який стимулює пізнавальну активність (Морган, Делібер). 

Ю.М.Орлов визначає потребу у пізнанні як прагнення до 
розширення досвіду, збільшення знань та їх впорядковування, 
компетентність у придбанні навичок вільної операції фактами, що 
виявляється у підвищеному інтересі до будь-якої інформації, у 
чутливості до новизни й незвичності об'єктів та ситуацій. 
Незалежність і самостійність потреби у пізнанні доводиться її 
зв'язком із предметом, суб'єктивною і об'єктивною новизною»[11]. 

Якщо уявити собі процес пізнання з погляду поля, то кожне 
нове знання у сукупності з іншими утворює деякі вільні валентності, 
ніші, здатні «притягати» до себе ланки, яких бракує. Це тяжіння й 
обумовлює емоційний голод в інформації, своєрідну напругу. У 
теорії проблемного навчання це напруга, особливий стан незнання, 
характеризується як проблемна ситуація і приводить до спонуки 
пошуку знань та організації людиною процесу пізнання. Воно 
характеризується перебуванням особливої концентрації на завданні, 
з одного боку, і на переосмисленні дійсності, з іншого. Це робота 
свідомості і несвідомого, що має вираження в символах і читається 
тільки конкретною особою. 
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Задоволеність пізнанням виражена, по-перше, коли тенденції, 
сенси особистості пов'язані із пізнавальною діяльністю, по-друге, 
коли отримувані знання знаходять своє втілення в реальній практиці, 
життєдіяльності людини. У іншому випадку виникає, так званий, 
когнітивний дисонанс. Суб'єкт переживає відчуття залученості у 
процес пізнання і не відчуває при цьому скільки-небудь значущу для 
нього самого «плату» у вигляді можливості практичного 
застосування цих знань в майбутньому. При цьому він керується 
переконаннями типу: я вчуся для того, щоб отримати диплом [11]. 

Афіліативні тенденції особистості розуміються в психології як 
потреба людини у встановленні, збереженні й зміцненні емоційно 
позитивних, дружніх, товариських відносин із навколишніми людьми, 
які виявляються в прагненні бути в товаристві інших людей, 
взаємодіяти з тими, що оточують, надавати кому-небудь допомогу й 
підтримку та приймати її від інших, прагнення до особистісного, 
емоційного зближення з людьми. У одному смисловому ряду з 
афіліацією знаходяться такі поняття, як емпатія, здібність людини до 
співчуття і співпереживання іншим людям, до розуміння їх станів, 
готовність надати їм посильну допомогу. За своїм змістом афіліація 
відноситься до просоціальних мотивів, тобто тих, які виявляються «в 
прагненні робити людям добро» [10]. 

Г.Мюррей у своїй класифікації виділяє приниження; афіліацію, 
пошану, заступництво, сексуальні відносини, пошук допомоги, 
визнання. У класифікації Р.Кеттела визначені три ергічні диспозиції, 
пов'язані із спілкуванням: шлюбні відносини, спілкування та 
батьківська опіка. У класифікації Мак-Дауголла виділяються 
заступництво і батьківська опіка, спілкування як перебування у 
товаристві рівних собі, а наодинці пошук такого суспільства, заклик 
про допомогу. Афіліативні тенденції займають дві позиції в ієрархії 
А. Маслоу: самоповага (у досягненні, визнанні, схваленні) та 
соціальні зв'язки (у любові, ніжності, соціальному приєднанні, 
ідентифікації)[цит. за 9]. 

Аналіз й зіставлення існуючих напрямів досліджень мотивації 
афіліації, представлений у роботах Ю.М.Орлова, дозволяє зробити 
висновок про те, що: а) потреба у спілкуванні носить соціальний 
характер; б) дві тенденції розглянуті у мотивації досягнення 
зберігаються у мотивації спілкування як потреба в ухваленні з 
одного боку та страху відкидання з іншого. 

Ю.М.Орлов виділяє наступні елементи у потребі афіліації: 
передбачення позитивних афективних станів, пов'язаних з образом 
людини, близьких, сприйняття яких дає задоволення; наявність 
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деякої здатності до емпатії, що дає можливість брати участь в 
позитивно емоційно насиченій міжособистісній взаємодії; певний 
рівень техніки спілкування; спілкування заради самого спілкування, 
що виключає задоволення інших потреб: у домінуванні, у престижі, у 
самоврядуванні і т. д.; наявність позитивно емоційно забарвленої 
готовності до сприйняття іншої людини; обумовлене цими 
чинниками, бажання бути включеним в міжособистісну взаємодію 
[11]. 

Поняття домінування в перекладі з англійського має значення 
володарювати, діяти деспотично, панувати та переважати.  

Ю.М.Орлов визначає потребу в домінуванні як прагнення 
впливати на інших, контролювати їх поведінку, нав'язувати іншим 
свої погляди, відносини, смаки, стиль, способи вирішення проблем в 
спільній діяльності, переконувати інших, бути авторитетним, 
вступати в дискусії не заради істини, а заради виявлення своєї 
переваги і правоти, повчати, заохочувати і засуджувати інших, 
схильність бути першим, перевершувати інших в практичній і 
інтелектуальній діяльності [11]. 

Висновки і перспективи подальших розробок у даному 
напрямку 

Теоретичний аналіз мотиваційно-особистісного аспекту адаптації 
студентів дозволив сформулювати наступні положення: а)функцію 
мотивації виконує ієрархізована система різних за своєю 
представленістю психологічних реалій, що складають особистісну 
значущість (сенс) для суб'єкта різних сторін об'єктивної реальності і 
структурованих в системі спрямованості особистості; б)мотиваційно-
смислова сфера особистості моделюється мотиваційно-смисловими 
суб'єктними утвореннями досягнення, пізнання, афіліації і 
домінування, їх різними поєднаннями та смисловими конструктами; 
в)певні зміни мотиваційно-смислової сфери особистості призводить 
до прискорення темпів адаптації студентів. 

В той же час необхідний відзначити, що проблема адаптації 
студентів вимагає розширених і поглиблених досліджень. Для 
отримання повнішої картини адаптації необхідне розширення 
досліджуваних психологічних і соціально-психологічних 
особливостей студентів, а також виявлення інших засобів і 
механізмів адаптації і соціалізації людини. Серед недосліджених 
чинників можна виділити такі, як соціальне і сімейне положення, 
психологічний спосіб життя, стать, специфіка майбутньої професії 
(факультет), попередній життєвий досвід, рівень розвитку 
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здібностей, особливості пізнавальних процесів і взагалі цілісна 
психологічна структура суб'єкта. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ КОМПОНЕНТІВ САМОСТАВЛЕННЯ 
ПІДЛІТКІВ З ДИСГАРМОНІЙНИМИ ЕМОЦІЙНИМИ СТАНАМИ 

У статті розглядаються основні дисгармонійні емоційні стани 
особистості, які найбільш чітко відстежуються у підлітковому віці 
(тривожність, агресивність, фрустрація, депресія, нейротизм та 
емоційний дискомфорт). У якості причин виникнення даних 
емоційних станів визначаються компоненти самоставлення, а 
також інші негативні психологічні особливості особистості. У 
завершенні статті формулюються висновки щодо  необхідності 
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розробки корекційної програми, що повинна враховувати основні 
психологічні особливості розвитку особистості в пубертатному 
періоді та створювати підґрунтя емоційної гармонізації дитини.  

Ключові слова: емоційні стани, дисгармонійні емоційні 
стани, самоставлення. 
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ДГПУ 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
САМООТНОШЕНИЯ С ДИСГАРМОНИЧЕСКИМИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ У ПОДРОСТКОВ 
В статье рассматриваются основные дисгармонические 

эмоциональные состояния личности, которые наиболее четко 
прослеживаются в подростковом возрасте (тревожность, 
агрессивность, фрустрация, депрессия, нейротизм и эмоциональный 
дискомфорт). В качестве причин возникновения данных 
эмоциональных состояний выделяются компоненты самоотношения, 
а также другие негативные психологические особенности личности. 
В заключение статьи делается вывод о необходимости разработки 
коррекционной программы, которая должна учитывать основные 
психологические особенности развития личности в пубертатном 
периоде и создавать подпочву эмоциональной гармонизации ребенка.  

Ключевые слова: эмоциональные состояния, 
дисгармонические эмоциональные состояния, самоотношение.  

STEPANENKO L.V. 
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THE PECULIARITIES OF REVEALING COMPONENTS OF SELF 
CONCEPT WITH DISHARMONIOUS EMOTIONAL STATES IN 

JUVENILE AGE  
The article deals with people’s principal disharmonious emotional 

states which are revealed in the juvenile age (anxiety, aggression, 
frustration, depression, emotional instability and emotional discomfort). 
Components of self-concept as well as other negative psychological 
peculiarities of people are defined as the reasons for the emotional 
states mentioned above. In the completion of the article the conclusion in 
relation to the necessity of working out the correctional programme 
considering psychological peculiarities of a person’s development in 
puberty age and providing for emotional harmonization of a child. 

Key words: emotional state, disharmonious emotional state, self-
concept. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими та практичними завданнями. Умови 
сучасного життя вимагають від кожної людини прийняття 
самостійних рішень, проявів ініціативності та уміння адаптуватися до 
оточуючого світу. Водночас, трансформації соціально-економічних 
та політичних сфер життя, нестабільність сімейних стосунків та 
психологічне напруження у сфері міжособистісного спілкування 
зумовлюють виникнення у людей психічних станів невизначеності, 
невпевненості, тривожності, фрустрованості, агресивності, що, у 
свою чергу, призводить до появи у них особистісних дисгармоній. 
Найбільші труднощі процеси життєствердження викликають у 
молодого покоління, особливо в підлітковому віці. Розвиток 
свідомості підлітка багато в чому залежить від загального 
особистісного розвитку його як суб’єкта, від стабільності його 
психічних станів та їх впливу на нього. 

Гармонізація емоційних станів розглядається в психології в 
аспекті самозмінювання світу особистості, через необхідність пошуку 
гармонії в процесі емоційного самопізнання. Дисгармонійні емоційні 
стани особливо загострюються у підлітковому віці, а під час набуття 
життєвого досвіду відбувається їх закріплення у поведінці, а згодом 
вони перетворюються у відповідні риси особистості і викликають 
прояви особистісних дисгармоній. Тому особливо гостро постає 
питання дослідження та з’ясування негативних психічних станів 
підлітків, зокрема їх емоційних станів, що призводять до виникнення 
гострих особистісних проблем.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається 
автор. Проблема вивчення емоційних станів різнобічно 
представлена в українських та зарубіжних дослідженнях 
(М.Й.Боришевський, Б.О.Вяткін, В.О.Ганзен, Л.Г.Дика, Е.П.Ільїн, 
Л.В.Куліков, М.Д.Левітов, С.Д.Максименко, В.О.Моляко, М.П.Наєнко, 
Т.А.Немчин, О.О.Прохоров, І.І.Чеснокова та ін.). Заслуговує на увагу 
вивчення емоційних станів та їх регуляція в процесі онтогенетичного 
становлення особистості, запропонована у наукових працях низки 
авторів (К.Ізард, Т.С.Кириленко, Е.Л.Носенко, Г.М.Прихожан, 
О.О.Прохоров, В.А.Семиченко, Ю.Е.Сосновікова, З.Фрейд, К.Хорні, 
О.Я.Чебикін та ін.).  

У психіатрії дисгармонійний психічний розвиток визначається 
як форма порушення розвитку особистості (Н.Ю.Максимова, 
Е.Л.Мілютіна, В.М.Піскун), іноді дисгармонію особистості пов’язують 
лише зі зовнішніми ознаками (В.І.Гарбузова, О.І.Захарова, 
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А.С.Співаковська та ін.). Дисгармонійність особистості 
досліджувалась і як супутня до інших проблем підліткового віку 
(Г.М.Бреслав, Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв та ін.). Тому потрібний 
комплексний аналіз проблеми, що передбачає вивчення 
різноманітних деструктивних проявів особистості, які впливають на її 
становлення. Серед них важливе місце займають негативні психічні 
стани, які виступають дестабілізуючим чинником у формуванні 
особистості та негативно впливають на її здатність контролювати і 
регулювати свою поведінку.  

Мета статті: надання результатів емпіричного дослідження 
взаємозв’язку рівнів дисгармонійних емоційних станів з 
компонентами самоставлення підлітків.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Дослідницька 
робота здійснювалась на базі загальноосвітніх шкіл № 1, № 11, № 
13 м.Слов'янска та загальноосвітньої школи № 9 м.Костянтинівки, 
Донецької області. Вибірку склали підлітки віком від 13 до 15 років. 
Усього в дослідженні брали участь 227 школярів. 

З метою виявлення особливостей перебігу дисгармонійних 
емоційних станів підлітків, визначення шляхів попередження та 
вирішення цього явища у підлітків, нами був використаний комплекс 
психологічних методик: методика діагностики стану агресії підлітків 
А.Басса та А.Дарки; опитувальник фрустрації з пакету авторських 
діагностичних методик А.І.Захарова; методика діагностики 
тривожності Ч.Д.Спілбергера в адаптації Ю.Л.Ханіна; методика 
оцінки рівня депресивних станів за В.Зунге (модифікація 
Т.Н.Балашової). Дані про рівень емоційної стійкості та емоційної 
нестійкості (рівень нейротизму) були отримані за допомогою 
підліткового варіанту тесту-опитувальника ЕРІ Г.Айзенка 
адаптованого А.Г.Шмельовим. Також застосовувалася шкала 
емоційного дискомфорту методики соціально-психологічної 
адаптації К.Роджерса та Р.Даймонда в адаптації Т.В.Снегірьової. 
Методика дослідження самоставлення (МДС) С.Р.Пантілєєва. 

Необхідно підкреслити, що дисгармонійні емоційні стани 
відносяться до процесу пізнання себе підлітком і пов'язані не лише з 
самооцінкою особистості [2,4]. Вони включають інші нерозривні 
компоненти, що входять до поняття самосвідомості, такі, як 
емоційно-ціннісне відношення до себе, що представлене 
самоставленням. Самоставлення складається з різних емоційних 
станів, відчуттів особистості щодо самої себе. У міру розширення 
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емоційного досвіду формується узагальнене емоційно-оцінне 
ставлення особистості до себе [7]. 

Особливості самоставлення підлітків ми досліджували за 
допомогою методики самоставлення (МДС) С.Р.Пантілєєва [6]. 
Самоставлення розглядається автором у контексті уявлення 
особистості про смисл свого «Я», як узагальнене почуття 
особистісного «Я», що характеризується здатністю розуміти себе, 
вказує на достатньо розвинуту рефлексію, вміння контролювати свої 
емоційні стани і переживання. Нерозвинутість самоставлення 
відображає вибіркове відношення до себе, характеризується 
надмірною внутрішньою напругою [3]. 

Методика дозволяє визначити рівні самоставлення підлітків. 
Компонентами самоставлення виступають шкали: «замкнутість», 
«самовпевненість», «самокерування», «віддзеркалене 
самоставлення», «самосприйняття», «самоцінність», 
«самоприхильність», «внутрішня конфліктність» та 
«самообвинувачення».  

На основі даних, отриманих за допомогою методики 
самоставлення (МДС), аналізувалися компоненти самосвідомості 
досліджуваних з різними дисгармонійними емоційними станами. 
Аналіз показав, що всі компоненти самоставлення у підлітків з 
дисгармонійними емоційними  станами мають тенденцію до 
середнього рівня вираженості.  

У станах агресивності, фрустрації, емоційного дискомфорту та 
нейротизму високий рівень шкали самоприйняття має найбільшу 
представленість у відсотковому вираженні серед усіх показників 
самоставлення (40,63%; 24,44%; 23,53%, 32,14% співвідносно). 

Підлітки з дисгармонійними емоційними станами, що отримали 
високий рівень самосприйняття, характеризуються почуттям 
симпатії до себе, позитивно, але не завжди адекватно сприймають 
свою особистість; свої недоліки, невдачі, конфліктні ситуації 
розцінюють як незалежні від них, характеризуються невмінням 
відноситися до себе критично.  

У стані агресивності достатньо представлений високий рівень 
показників «самосприйняття» (40,63%), «самокерування» (28,13%) 
та середній рівень показника шкали «замкнутість» (93,75%). Високий 
рівень шкали «самосприйняття» акцентує увагу на позитивному 
загальному фоні самосприйняття особистості при певній зниженості 
самокритичності. Високий рівень шкали «самокерування» 
підкреслює вміння особистості відповідати за себе, самостійно 
приймати рішення, будувати плани на майбутнє, спрямовувати свою 
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активність, організовувати поведінку і відношення з оточуючими, 
здатність контролювати свої емоційні переживання, регулювати свої 
досягнення та успіхи. Показник шкали «замкнутість» характеризує 
особливості відношення до свого «Я», які залежать від ступеню 
адаптивності особистості в різних ситуаціях, особливо в нових 
ситуаціях. Тобто, здатність особистості до розвитку найчастіше 
залежить від зовнішніх обставин [1]. Це дає підставу припустити, що 
агресивний стан частіше спрямований на оточуючих, оскільки 
більшість підлітків не бажають приймати провину на себе.  

У стані фрустрації достатньо представлений високий рівень 
показників «самосприняття» (24,44%), «самокерування» (17,78%), 
«внутрішньої конфліктності» (22,22%) і «самозвинувачення» 
(22,22%). Природнім є те, що стан фрустрації супроводжується 
внутрішньою конфліктністю підлітка та відчуттям самозвинувачення. 
Але потребує пояснення той факт, що це відбувається при наявності 
розвинутої рефлексії та високих оцінок себе. Ймовірно, домінування 
власного «Я» в організації та спрямованості поведінки підлітка 
робить його здатним здійснювати опір зовнішнім впливам та 
демонструвати контроль над емоційними реакціями. Але рівень 
розвитку самосвідомості підлітка в цьому віці не дозволяє йому 
скласти адекватне уявлення про свою особистість, джерела її 
активності, результатів та досягнень. Все це стає причиною 
внутрішньої конфліктності підлітка, як невідповідності між «Я-
реальним» і «Я-ідеальним», досягненнями та рівнем домагань.  

Проаналізувавши компоненти самоставлення у підлітків з 
високим рівнем нейротизму, ми встановили сукупність певних 
параметрів: представленість високого рівня «самосприйняття» 
(32,14%), достатня вираженість високого рявня «самоцінності» 
(28,57%), достатня представленість низького рівня 
«самоприхильності (14,29%), явне вираження високого рівня 
«самозвинувачення» (25%). Це дає нам підставу окреслити деякі 
особливості самоставлення підлітків з високим рівнем нейротизму. 
Такі підлітки високо оцінюють свій внутрішній світ, особистісну 
неповторність, з великою увагою ставляться до себе, вміють 
раціонально сприймати критику оточуючого середовища, але всі ці 
характеристики мають велику ймовірність змін своєї модальності, 
актуалізації почуття незадоволеності собою.  

У стані тривожності найбільше відсоткове вираження мають 
високі рівні таких компонентів самоставлення, як «самокерування» 
(22,5%), «самосприйняття» (22,5%), «самозвинувачення» (20,0%). 
При цьому високий рівень шкали «віддзеркаленого самоставлення» 
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відсутній у даній вибірці досліджуваних, з явним переважанням 
низького рівня (15%). Це дає нам можливість окреслити наступні 
особливості самоставлення підлітків з високим рівнем тривожності. 
Отже, такі підлітки характеризуються здатністю відповідати за себе, 
самостійно приймати рішення, будувати плани на майбутнє, 
спрямовувати свою активність, організовувати поведінку і 
відношення з оточуючим, бути впевненим у собі. Але фіксуючи свої 
недоліки, вони здатні відчувати ненавість, роздратування, неспокій 
по відношенню до себе. Установка на самозвинувачення може 
призводити до розвитку внутрішньої напруги, відчуття неможливості 
задовольнити основні потреби, сумнівів з приводу здатності 
викликати повагу оточуючих. 

При дослідженні компонентів самоставлення у досліджуваних з 
високим рівнем емоційного дискомфорту встановлено 
представленість високого рівня таких компонентів самоставлення як 
«самокерування» (26,47%), «самоцінність» (26,47%) при наявності 
представленості низького рявня «відзеркаленого самоставлення» 
(26,47%). Такий стан речей може свідчити про певні особливості 
самоставлення підлітків при домінуванні цього емоційного стану: 
здатність чинити опір зовнішнім впливам при відкиданні можливості 
звернення за соціальною підтримкою внаслідок очікування від 
оточуючих негативного ставлення до себе. 

У стані депресії достатньо представлений на високому рівні 
показник «самокерування» (27,27%); показники «самовпевненість» 
(18,18%), «самоприхильність» (18,18%) мають найбільше вираження 
на низькому рівні. Високий рівень шкали «самокерування» свідчить 
про залежність відношення особистості до свого «Я» від ступеня 
адаптивності в ситуації. Низький рівень шкали «самовпевненість» 
відображає неповагу до себе, невпевненість у своїх можливостях, 
невміння приймати самостійні рішення. Низький рівень шкали 
«самоприхильності» фіксує відкритість до нового досвіду пізнання 
себе, бажання розвиватися і змінювати свої уявлення про себе. У 
сукупності ці показники свідчать про те, що бажання підлітка 
розвивати та удосконалювати власне Я  може призвести до 
незадоволення собою. При виникненні труднощів підлітки 
занурюються в себе, свої проблеми, уникають контактів з іншими, і 
як наслідок, зростає їхня внутрішня напруженість. 

З метою виявлення статистичної значущості при порівнянні 
показників самоставлення та показників дисгармонійних емоційних 
станів використовувався метод t-критерій Ст'юдента. 
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Аналіз результатів середніх показників самоставлення підлітків 
із високим і низьким рівнем стану фрустрації показує, що існують 
достовірні відмінності у таких шкалах самоставлення, як 1, 2, 3, 4, 5, 
7 та 8, 9, крім шкали «самосприйняття»: «замкнутість» (t=-2,92; 
р<0,001), «самовпевненість» (t=-4,42; р<0,001), «самокерування» (t=-
2,99; р<0,001), «віддзеркалене самоставлення»  (t=-2,37; р<0,001), 
«самоцінність» (t=-3,19; р<0,001), «самоприхильність» (t=-3,88; 
р<0,001) та «внутрішня конфліктність» (t=6,60; р<0,001), 
«самозвинувачення» (t=6,04; р<0,001). 

Середні значення шкал 8 і 9 вищі у досліджуваних з високим 
рівнем фрустрації, що свідчить про наявність внутрішньої 
конфліктності і самозвинувачення. Ці підлітки не мають можливість 
задовольнити життєво важливі потреби. Крім того, несподівані 
труднощі, додаткові перешкоди сприяють посиленню недооцінки 
власних успіхів; підлітки звинувачують себе за свої невдачі, що 
супроводжується внутрішньою напруженістю, невпевненістю, 
відчуттям неможливості задовольнити основні особистісні потреби. 

Середні значення шкал «самовпевненість», «самокерування», 
«віддзеркалене самоставлення» та «самоцінність» у підлітків з 
низьким рівнем фрустрації вище, ніж у підлітків з високим рівнем 
фрустрації. Особливо виділяються шкали «самокерування» та 
«самоцінності», які отримали середні значення при низькому рівні 
стану фрустрації. Шкала 3 – «самокерування» відображає ступінь 
контролю власного «Я». Шкала 5 – «самоцінність» передає відчуття 
цінності власного «Я» для себе та інших. Досліджувані із низьким 
рівнем фрустрації характеризуються більшою впевненістю в собі, 
орієнтуються на успіх, уміють самостійно спрямовувати свою 
активність, організовувати поведінку і відношення з оточуючим. Вони 
намагаються контролювати особистісні емоційні реакції і 
переживання, високо цінують власну неповторність, свій внутрішній 
світ, з великою увагою ставляться до себе, уміють раціонально 
сприймати критику оточуючих. Не дивлячись на це, у них достатньо 
виражені показники «самоприхильності» та «замкнутості», які 
протилежні за змістом шкалам 2, 3, 4 і 5. Можна припустити, що 
високий рівень самовпевненості, самоцінності і в той же час 
самоприхильності, замкнутості в підлітків з низьким рівнем 
фрустрації вказує на наявність суперечностей у самоставленні. У 
підлітків з низьким рівнем фрустрації високі середні значення 
протилежних за змістом показників самовпевненості і 
самоприхильності відображають прагнення зберегти самооцінку, і 
водночас, відчуття сили власного «Я» перешкоджає саморозкриттю 
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особистості підлітка. Наявність високого ступеня самовпевненості і 
самоприхильності в підлітків з низьким рівнем фрустрації, та високі 
середні значення внутрішньої конфліктності і самозвинувачення в 
підлітків з високим рівнем фрустрації вказують на існування 
протиріччя в компонентах самоставлення підлітків.  

Отже, порівняльний аналіз дозволив встановити, що серед осіб 
підліткового віку з високим рівнем фрустрації простежується 
тенденція до підвищення внутрішньої конфліктності і 
самообвинувачення. Причиною такого явища, на наш погляд, є не 
тільки недостатній життєвий досвід, а й відсутність навичок 
рефлексії. 

Досліджувані з високим і з низьким рівнем стану агресивності 
отримали достовірні відмінності між показниками самоставлення за 
шкалами 4, 6, 8, 9: «самосприйняття» (t=3,34; р<0,001), «внутрішня 
конфліктність» (t=6,90; р<0,001), «самозвинувачення» (t=5, 18; 
р<0,001) та достовірні відмінності зі знаком «-» за шкалою 4 – 
«віддзеркалене самоставлення» (t=-2,13; р<0,001). 

Шкала 4 – «віддзеркалене самоставлення» відображає 
суб'єктивне сприйняття відносин, здатність викликати в інших людей 
повагу і симпатію до себе. Підлітки з низьким рівнем агресивності 
мають показник «віддзеркалене самоставлення» дещо вищий, ніж 
підлітки з високим рівнем агресивності. Це дає підставу припустити, 
що досліджувані з низьким рівнем агресивності в цілому задоволені 
собою, високо оцінюють свою гідність і досягнення, мають позитивне 
уявлення про себе і про свої здібності, а також сприймають 
оточуюче середовище.  

Значення показників за шкалою 6 – «самоcприйняття» свідчать 
про те, що в стані агресивності людина приймає себе такою, як вона 
є, незалежно від своїх недоліків та достоїнств. Ці значення більше 
виражені у підлітків з високим рівнем агресивності. Показники шкал 8 
і 9 у підлітків з високим рівнем агресивності вищі, ніж у підлітків з 
низьким рівнем. Шкала 8 – «внутрішня конфліктність» – визначає 
ступінь незгоди з собою і виявляє тенденцію до рефлексії. Шкала 9 – 
«самозвинувачення» характеризує вираженість негативних емоцій 
по відношенню до себе і схильність звинувачувати себе у своїх 
невдачах. Це вказує на те, що підлітки зі станами агресивності, 
незважаючи на позитивне сприйняття себе, відчувають внутрішній 
конфлікт, у них здебільшого виражені негативні емоції по 
відношенню до себе, вони схильні звинувачувати себе у своїх 
невдачах.  
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У цієї категорії підлітків спостерігається тенденція до 
заперечення власної провини або звинувачення себе і поєднується з 
перенесенням відповідальності на інших, іноді з використанням 
відкритої форми агресії, гніву на адресу оточуючих. Наявність 
показника «самосприйняття» водночас зі значущістю показників 
шкал «внутрішня конфліктність» та «самозвинувачення» демонструє 
вибіркове сприйняття підлітками оточуючих. Підлітки схильні високо 
оцінювати окремі свої якості, інші ж особистісні якості можуть 
викликати у них роздратування і неприйняття, яке поєднується зі 
звинуваченням, інколи і пошуком в оточуючих джерел усіх своїх 
неприємностей. У підлітків з низьким рівнем агресивності показники 
внутрішньої конфліктності і самозвинувачення представлені нижче, 
ніж у підлітків з високим рівнем агресивності. Такі підлітки в цілому 
задоволені собою, високо оцінюють свою гідність і досягнення. При 
вибірковому ставленні до себе спостерігається тенденція або до 
заперечення власної провини, або до звинувачення себе, що 
поєднується з перенесенням відповідальності на інших, іноді з 
використанням відкритої форми прояву агресії, гніву на адресу 
оточуючих.  

Імовірно, відсутність яскравіших відмінностей у результатах 
дослідження самоставлення пов’язано із складністю і тривалістю 
його формування в процесі розвитку особистості. 

Отже, середні значення шкали «самосприйняття» більш 
представлені у підлітків зі станом агресивності, незважаючи на те, 
що ця шкала протилежна за змістом шкалам 8 і 9. При наявності 
високого рівня прийняття себе, підлітки з високим рівнем стану 
агресивності переживають сильний внутрішній конфлікт і почуття 
провини. Варто звернути увагу на той факт, що високий рівень 
агресивності супроводжується внутрішньою конфліктністю, деякою 
неузгодженістю в собі і самозвинуваченням при одночасній 
схильності позитивно сприймати себе і критикувати деякі власні 
недоліки. У такому разі, можна припустити, що високі значення за 
шкалою «самосприйняття» несуть у собі компенсаторне значення і 
не дають особистості негативно оцінювати себе до повного 
самозвинувачення.  

У підлітків з високим рівнем агресивності в порівнянні з 
низьким рівнем агресивності завищені результати за шкалами 
внутрішня конфліктність, самозвинувачення і самосприйняття. 
Ухвалення себе і водночас наявність внутрішнього конфлікту, 
самозвинувачення, вказують на суперечність самоставлення при 
стані агресивності. У підлітків з низьким рівнем агресивності 
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завищені результати за шкалою «віддзеркалене самоставлення» і 
занижені результати за шкалами внутрішньої конфліктності і 
самозвинувачення, що також підтверджує існування суперечностей у 
показниках самоставлення. З одного боку, позитивне відношення до 
себе, відповідність соціальному стандарту, з іншого – перенесення 
своїх недоліків на інших. Отже, отримані результати підтверджують 
існування протиріччя в показниках самоставлення підлітків з таким 
дисгармонійним емоційним станом, як стан агресивності. 

При порівнянні показників самоставлення з високим і низьким 
рівнями тривожності встановлено, що крім шкали 6 – 
«самосприйняття», існують достовірні відмінності за всіма шкалами: 
«замкнутість» (t=-2,69; р<0,001), «самовпевненість» (t=-5,49; 
р<0,001), «самокерування» (t=-2,49; р<0,001), «віддзеркалене 
самоставлення» (t=-5,18; р<0,001), «самоцінність» (t=-2,01; р<0,001), 
«самоприхильність» (t=-3,28; р<0,001) та «внутрішня конфліктність» 
(t=2,89; р<0,001), «самозвинувачення» (t=5,03; р<0,001). 

Шкала 2 – «самовпевненість» відображає ступінь упевненості в 
собі, самоповаги та самостійності особистості. Шкала 4 – 
«віддзеркалене самоставлення» характеризується уявленням 
суб’єктів про здібності викликати в інших людей повагу і симпатію до 
себе. Особливо виділяються шкали «самовпевненості» та 
«віддзеркаленого самоставлення», які отримали найбільші середні 
значення при низькому рівні стану тривожності.   

Значення шкал 8 і 9 перевищує в підлітків з високим рівнем 
тривожності. Внутрішній конфлікт і самозвинувачення в підлітків з 
високим рівнем тривожності достовірно вище, ніж у підлітків з 
низьким рівнем тривожності, що свідчить про їх внутрішню 
конфліктність і самозвинувачення. Отримані результати дають 
підставу вважати, що внутрішня конфліктність посилюється з 
переживанням стану тривожності; підліток відчуває невпевненість у 
своїх силах, недооцінює власні успіхи, схильний сприймати 
навколишній світ як загрозливий для самооцінки. Відчуваючи свої 
недоліки, досліджувані переживають почуття провини і засуджують 
себе, що підсилює їх тривожність у відношенні до себе і ускладнює 
процеси саморозвитку. 

Високі значення за шкалами 2, 3, 4 і 5 у підлітків з низьким 
рівнем тривожності підкреслюють почуття впевненості в собі, 
самоповаги, виражену здатність до особистісного контролю. Такі 
підлітки емоційно відкриті для взаємодії з оточуючими, легко 
встановлюють міжособистісні відносини, уміють висловити свою 
думку, самостійно вирішувати життєві питання. У цих підлітків 
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домінує мотив успіху, існуючі проблеми переживаються недовго. 
Цікаво відзначити, що шкали 1, 7 – «самоприхильність» та 
«замкнутість» протилежні за змістом шкалам 2, 3, 4 і 5. Тобто, не 
дивлячись на високу впевненість у собі, у підлітків виникає бажання 
змінити деякі свої якості при збереженні інших. Можна припустити, 
що високий рівень упевненості, відчуття самодостатності при низькій 
тривожності заважає адекватному оцінюванню себе, реалізації 
можливостей саморозвитку і саморозкриття. Підлітки схильні 
уникати відкритого діалогу з собою, не бажають визнавати існування 
особистісних проблем, саме тому суперечності в компонентах 
самоставлення свідчать про амбівалентність відношення підлітків до 
себе.  

Отримані результати показали, що в підлітків з низьким рівнем 
тривожності високий ступінь самовпевненості, самоконтролю, 
самоцінності поєднується з такими протилежними компонентами 
самоставлення, як самоприхильність і замкнутість. Також у 
досліджуваних з високим рівнем тривожності перевищують 
показники внутрішньої конфліктності і самозвинувачення, які 
загострюються при переживанні тривожності, особливо по 
відношенню до себе.  

При аналізі середніх показників самоставлення ми визначили, 
що існують відмінності в шкалах 2 і 7, це шкали «самовпевненості» 
(t=-4,50; р<0,001) і «самоприхильність» (t=-3,35; р<0,001) у підлітків із 
станом депресії і підлітків без депресивного стану. Підлітки, що не 
відчувають депресію, достатньо впевнені в собі, самостійні у 
вирішенні проблем та життєвих питаннь, у них домінує мотив успіху, 
вони задоволені собою, своїми досягненнями, особистісні проблеми 
переживають недовго. Отже, для формування особистості в 
підлітковому віці необхідними передумовами повинні бути 
позитивний образ Я і самоставлення. У тому разі, коли підлітки не 
досягають особистого ототожнення, то виникає криза ідентичності. 
За Е.Еріксоном [5], криза ідентичності або рольове змішування 
пов’язане із душевним розладом і стражданнями від конфліктів. 

Аналіз результатів середніх показників самоставлення підлітків 
з різними рівнями нейротизму відображає достовірні відмінності у 
таких шкалах самоставлення, як 1, 2, 3, 4, 7 та 8, 9, крім шкал 
«самоцінність» та «самосприйняття»: «замкнутість» (t=-3,33; 
р<0,001), «самовпевненість» (t=-5,18; р<0,001), «самокерування» (t=-
2,04; р<0,001), «віддзеркалене самоставлення»  (t=-2,78; р<0,001), 
«самоприхильність» (t=-5,08; р<0,001) та «внутрішня конфліктність» 
(t=7,75; р<0,001), «самозвинувачення» (t=7,20; р<0,001). 
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Середні значення шкал 8 і 9 показали різницю між високим і 
низьким рівнем нейротизму. Наявність внутрішньої конфліктності і 
самозвинувачення підлітків знаходить своє відображення в 
емоційній нестабільності. Крім того, підлітки стають чутливі, якщо їх 
досягнутий результат не співпадає з бажаним, це неспіввідношення 
знаходить вираження в емоційних спалахах, вони стають дуже 
образливими, відчувають невпевненість з приводу невдач.   

Середні значення шкал «самовпевненість», «самокерування», 
«віддзеркалене самоставлення» у підлітків з низьким рівнем 
нейротизму вищі, ніж у підлітків з високим рівнем нейротизму. 
Досліджувані підлітки з низьким рівнем нейротизму 
характеризуються більшою впевненістю в собі, намагаються 
контролювати особистісні емоційні реакції і переживання. Також у 
підлітків з низьким рівнем нейротизму перевищують показники 
«самоприхильності» та «замкнутості» серед інших показників 
дисгармонійних емоційних станів, що відображає існування 
протиріччя та недостатньо сформуванє самоставлення. Шкала 1 – 
«замкнутість» вимірює переважання мотиваційних тенденцій до 
соціального схвалення або внутрішню усвідомленість себе. Шкала 7 
– «самоприхильність» виявляє ступінь бажання змінитися по 
відношенню до свого стану. На відміну від низького рівня 
нейротизму, підлітки з високим нейротизмом мають негативний фон 
сприйняття себе, такі підлітки дуже критично відносяться до себе, 
негативно оцінюють себе, що може призвести до самоприниження. 
Показники шкали «замкнутість» характеризують емоційне розуміння 
підлітком проблем інших, уміння відповідати за свої слова, 
сприймати адекватно критику у свій адрес; відображають бажання 
підлітка відповідати зовнішнім стандартам, загальним нормам, 
схильність уникати відкритих відношень з самою собою. Все це може 
розглядатися як наслідок недостатньо розвинутої рефлексії 
особистості у підлітковому віці, небажання розкривати себе і 
розуміти власні проблеми.  

При порівнянні показників самоставлення з високим і низьким 
рівнями емоційного дискомфорту встановлено, що за шкалами 2, 4, 
5, 7, 8, 9 існують достовірні відмінності: «самовпевненість» (t=-4,37; 
р<0,001), «віддзеркалене самоставлення» (t=-3,15; р<0,001), 
«самоцінність» (t=-2,08; р<0,001), «самоприхильність» (t=-3,29; 
р<0,001) та «внутрішня конфліктність» (t=4,89; р<0,001), 
«самозвинувачення» (t=4,21; р<0,001). 

Шкали «самовпевненість», «віддзеркалене самоставлення», 
«самоцінність» при високому рівні відчуття емоційного дискомфорту 
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вказують на недооцінку унікальності своєї особистості; відчуття 
невпевненості підсилюється рівнем тривоги, неспокою. Це 
призводить до втрати поваги до себе, невпевненості у своїх 
можливостях, невмінні приймати самостійно рішення. Вибірковість 
підлітків у сприйнятті відношень оточуючих до себе знаходить своє 
виявлення у наступному: якщо одні якості можуть сприйматися як 
схвалення оточуючими, то інші якості можуть викликати 
роздратування і неприйняття. Отже, підлітки мають почуття симпатії 
до себе, позитивно сприймають свою особистість, а свої недоліки, 
невдачі, конфліктні ситуації відсторонюють від себе.  

Висновки і перспективи подальших розробок у даному 
напрямку. Виникає проблема корекції дисгармонійних емоційних 
станів, які виникають у дітей пубертатного періоду. Корекційна 
програма та тренінг, повинні базуватися на принципах активізації, 
ресоціалізації та особистісної центрованості, адресуватися 
практичним психологам, соціальним педагогам, студентам-
психологам тощо, і грунтуватися на врахуванні основних 
психологічних особливостей розвитку особистості в пубертатному 
періоді, які створюють підґрунтя емоційної гармонізації дитини.  
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views on the problem of physical health and the questions of healthy mode of life. 
Different ways of mode of life; style of life, quality of life, level of life are considered. 
The main principles of healthy mode of life and social-economic conditions of their 
realization are analyzed. The traditions of the village and school as a system–forming 
component healthy living 

Keywords: healthy way of life, traditions, system–forming component. 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливим 

науковими чи практичними завданнями. Важливим аспектом у контексті 
формування здорового способу життя підлітків, у межах функціонування 
відкритої соціально–педагогічної системи, є визначення системоутворюючого 
компоненту. На нашу думку таким компонентом мають стати традиції селища та 
школи.  

Ми виходили з того, що звернення до традицій, духовно–морального 
виховання підростаючого покоління дасть можливість створити природне 



 

 

середовище в просторі взаємодії соціальних інститутів з формування здорового 
способу життя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Багато науковців, педагогів–практиків розглядають проблему 
використання українських виховних традицій у системі сучасного розвитку, 
формування та соціалізації особистості (О. Вишневський, В. Омеляненко, 
П. Щербань, Ю. Руденко, А. Кузьмінський, В. Кузь, З. Сергійчук, С. Литвин–
Кіндратюк, Б. Кіндратюк, О. Кобрій, М. Чепіль та ін.).  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). У статті традицію 
розглядаємо як елементи соціальної та культурної спадщини; досвід, звичаї, 
погляди, смаки, норми поведінки, що склалися історично і передаються з 
покоління в покоління та базуються на вічних морально–духовних категоріях і 
поняттях. Вперше робимо спробу представити їх як системоутворюючий 
компонент формування здорового способу життя підростаючого покоління. Для 
нашого дослідження важливим є визначення ролі традиції, звичаїв та обрядів у 
поліпшенні самопочуття, настрою та здоров’я людини.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. „Традиції, звичаї та обряди, які 
супроводжують дати, свята та інші урочистості народного календаря, 
передбачають різні види діяльності, зокрема, трудової, стиль поведінки, 
способи харчування, що відповідають біоритмам природи і людини. Це 
першооснова забезпечення гармонійності між природою та людиною, 
об’єктивними обставинами та її діяльністю, поведінкою, відчуття нею 
комфортності самопочуття, настрою” [1, с. 13]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 
даному напрямку. Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що використання 
традицій має стати підґрунтям для розробки нових і вдосконалення існуючих 
методологій і методик з теорії та практики формування здорового способу життя 
молоді. Треба з дитинства вчити цінувати, берегти та зміцнювати своє здоров’я. 
Дуже важливо, щоб навчання здорового способу життя стало традиційним, 
системним, передбачало комплекс систематичних заходів, спрямованих на 
формування в учнів розуміння, важливості піклування про своє здоров’я, 
фізичний розвиток.  

Література 
1. Народна педагогіка: світовий досвід / уклад. А. Кузьмінський, 
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Авторам також треба заповнити інформаційний ресурс для подачі у 
загальнодержавну електронну базу даних “Україніка наукова” та в Український 
реферативний журнал “Джерело” (Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. 
Мистецтво). Рекомендації та приклад додається нижче. 

 
Інформаційний ресурс 

 
Інформація вводиться програмою-конвертером без додаткового 

опрацювання оператором. Тому вона має відповідати викладеним вимогам. 
Відомості про кожне окреме серіальне видання оформлюється у вигляді 

текстового файлу в кодовій таблиці 866(MS-DOS) або 1251(Windows). 
У тексті не допускаються пусті рядки, «р о з р я д к а», вирівнювання 

правого краю, відступ від лівого краю, наявність знаків переносу, елементи 
псевдографіки та інші нетекстові символи. Службові символи представляються 
кодами з першої половини таблиці FSCII, знак номера – латинською літерою N.  

Супровідна інформація про видання повинна включати наступні 
елементи: 

Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або 
випуск, номер). 

Кількість поданих статей. 
Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації й повинні мати 

порядковий номер згідно з переліком обов’язкових елементів: 
Z – службовий символ-роздільник даних про окремі статті 
11 Мова тексту статті (укр, рус, англ) 
12 1-й автор (прізвище та ініціали) 
13 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали), 
14 Назва статті = паралельна назва (українською або російською мовами 

для англомовних статей) 
15 Номери першої та останньої сторінок статті 
16 Кількість бібліографічних посилань 
17 Реферат (див. практичний посібник В.І. Лутовинової Реферування як 

процес мікроаналітичного згортання інформації. – К.,2007.–71 с.) або анотація 
18 Ключові слова (коротко, не більше, ніж 1/2строки) 
19 Індекс УДК. 
Деякі автори або не прописують, або просто пишуть три літери УДК. 

Для того щоб уникнути неприємностей – не ставте УДК власноруч. 
Класифікація надається довідково-бібліографічним відділом бібліотеки ВНЗ, 
де ви працюєте. За правильність надання УДК несуть відповідальність 
працівники бібліотеки. Кожній новій статті присвоюється своя УДК. Якщо у 
статті відсутня УДК, то для викладачів з інших вузів ця послуга платна, 
згідно затвердженого прейскурантну бібліотеки СДПУ (Курсив наш, примітка 
редакції збірника). 

З метою більш повного відображення результатів вітчизняних наукових 
робіт у світовому інформаційному просторі та організації міждержавного обміну 
реферативною інформацією пропонуємо надсилати дані трьома мовами: 
українською, російською англійською (якщо вони є у виданні) 

Українською мовою 
21 1-й автор (прізвище та ініціали) 
22 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),… 
23 Переклад назви статті 



 

 

24 Реферат (анотація) 
25 Ключові слова 
Російською мовою 
31 1-й автор (прізвище та ініціали) 
32 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),… 
33 Переклад назви статті 
34 Реферат (анотація) 
35 Ключові слова  
Англійською мовою 
41 1-й автор (прізвище та ініціали) 
42 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),… 
43 Переклад назви статті  
44 Реферат (анотація) 
45 Ключові слова 
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Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – 

Спецвип. 3 / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – 
356 с. 
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творческой деятельности студентов педвуза, педагогические условия 
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44 In the article are grounded the features of organization by creative of 
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ВИМОГИ ДСТУ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЩО 
ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У НАУКОВОМУ ФАХОВОМУ ВИДАННІ 

 
Оформлення списку використаної літератури повинно відповідати 

наступним вимогам ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання”.  

Звертаємо увагу авторів статей, що у процесі складання списку 
використаних  джерел необхідно дотримуватися зазначених у стандарті форм 
запису.  

Детально розглянемо найсуттєвіші зміни, передбачені новим 
стандартом:  

Змінені правила вживання великої та малої літер. У списку джерел з 
маленької букви пишуть відомості, що відносяться до заголовку (підруч. для 
вузів, матеріали конф., тези, навчально-методичний посібник тощо),  відомості 
про відповідальність (ред., упоряд., редкол. та ін.), наприклад:  

Психологія : підруч. для вузів. 
Психология : словарь / отв. ред. Гончарук П. В. 
Відбулися зміни в написанні знаків пунктуації!  У новому стандарті 

застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписного знака:  тире 
(–), скісна риска (/), дві скісні (//), двокрапка (:). Виняток – крапка (.) та кома (,) – 
проміжки залишають тільки після них. 

Таким чином запис реквізитів статті  одного автора з періодичного 
друкованого видання матиме наступний вигляд: 

Прізвище ініціали автора. Назва статті. / ім’я, по батькові автора або 
ініціали і прізвище автора // Назва журналу. – Рік. – № . – С. ?–?.  

Наприклад: Волинець І. М. Краєзнавчі матеріали на уроках зарубіжної 
літератури / І. М. Волинець // Світло. – 2002. – № 4. – С. 112–116. 

Зміни внесені до запису статті двох і більше авторів: Прізвище ініціали 
першого автора. Назва статті. / ініціали прізвище першого автора, ініціали, 
прізвище другого автора // Назва журналу. – Рік. – № . – С. ?–?.  

Алгоритм оформлення статті з електронного видання: Прізвище ініціали 
автора. Назва статті [Електронний ресурс] / ім'я, по батькові автора або 
ініціали прізвище автора // Назва журналу. – Рік. – № . – Режим доступу: 
електронна адреса, за якою розміщена стаття http://www... 

Наприклад: Кабан Л. В. Оцінювання інноваційної діяльності 
загальноосвітніх навчальних закладів регіону [Електронний ресурс] / Лариса 
Василівна Кабан // Народна освіта. – 2007. – Випуск 1. – Режим доступу:  
http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku\1\statti\2kaban\2kaban.htm  



 

 

Зразки записів використаних у процесі написання статті джерел 
представлено у таблиці: 
Характеристика 
джерела Приклад оформлення 

Один автор 

Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця: практ. 
посіб. / Микола Степанович Тимошик. – 2-ге вид., стереотипне. 
– К. : Наша культура і наука, 2006. – 560 с. 
2. Бондар Ю. В. Національний інформаційний простір новітньої 
України: становлення та функціонування у процесі політичної 
трансформації суспільства : монографія / Ю. В. Бондар. – К. : 
Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, 2007. – 184 с. 

Два автори 

1. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / 
З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с.  
2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та 
композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / 
О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с. 

Три автори 
1. Мацько Л. І. Стилістика ділового мовлення та редагування 
ділових документів / Мацько Л. І., Кравець Л. В., Солдаткіна О. В. 
– К. : Ун-т “Україна”, 2005. – 281 с. 

Чотири автори 

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 
рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., 
Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ 
"Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с.  
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу 
: підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. / О. В. Гвоздєв, 
Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 
2006. – 478 с. 

П’ять і більше 
авторів 

1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., 
Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – Х. : 
Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. 
2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. 
посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / 
Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін. – 
К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с.  

Без автора 

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / 
[авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с.  
2. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти : навч. 
посіб. / за ред. В. К. Шпака. – К. : Знання, 2005. – 311 с. 
3. Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в 
картках для каталогів і картотек (у зв’язку з набуттям чинності 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / уклад. О. Б. Рудич. – К. : Кн. Палата 
України, 2007. – 60 с. 

Багатотомний 
документ 

1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. 
Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. Іванов В. Л.]. – Львов : 
НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005. – (Серия "Нормативная база 
предприятия"). Т. 1. – 2005. – 277 с. 
 



 

 

2. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична 
статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. 
Парамонова. – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 125 с. 

Матеріали 
конференцій, 
семінарів 

1. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : 
зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – 
Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с. 
2. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 
агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. 
молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна 
реформа"], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, 
Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. 
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с. 

Словники 

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. В. Л. Ципін]. – Х. : 
Халімон, 2006. – 175 с. 
2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник 
основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. 
/ З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 
57 с. 

Атласи 

1. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і 
структур нервової системи, що беруть участь у процесах 
пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, 
В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та 
доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с. 

Законодавчі та 
нормативні 
документи 

1. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. 
та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : 
Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові 
документи). 
2. Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, 
засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв 
Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і 
науки України від 17.06.2008 № 537. 

Дисертації 
1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. 
... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – 
К., 2005. – 276 с. 

Автореферати 
дисертацій 

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення 
секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 
„Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 
2007. – 20 с. 

Частина книги, 
періодичного, 
продовжуваного 
видання 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного 
застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в 
області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика 
фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38. 
2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в 
умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій 
Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14 – 17. 
 



 

 

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа 
интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, 
В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та 
інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39 – 61. 

Електронні 
ресурси 

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV 
рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, 
П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. 
– (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; 
Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.– Назва з 
контейнера. 
2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: 
електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї 
Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / 
Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // 
Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до 
журн.:     http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm 
3. Биков Ю. І. Теоретико-методологічні проблеми моделювання 
навчального середовища сучасних педагогічних систем 
[Електронний ресурс] / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і 
засоби навчання. – 2006. – № 1. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em1/emg.html. – Заголовок 
з екрана. 

Іноземні 
видання 

Feduń A. Główne kierunki ukraińsko-polskiej współpracy 
transgranicznej w warunkach procesu integracji europejskiej // 
Polska w systemie międzynarodowym w dobie integracji 
europejskiej / Pod red. M.Marczewskiej-Rytko. – Puławy: Wyd. 
Puławsk. Szkoły Wyższ., 2001. – S.141-145. 

Архіви  

Посилання на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих, 
пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному 
посібнику, статті тощо) на архівні документи при першому 
згадуванні назва архіву подається повністю, в дужках – 
загальноприйняте скорочення. При повторному – 
застосовують скорочену форму назви архіву. 
Посилання містить: 
•  назву архіву (скорочено), 
•  номер фонду - ф., 
•  номер опису - оп., 
•  номер справи - спр., 
•  загальну кількість аркушів - арк. 
Усі складові посилання розділяють комами. 
Центральний державний історичний архів України, м. Львів 
(ЦДІАЛ України), ф. 129, оп. 2, спр. 1144, арк. 4. 
2. ЦДІАЛ України, ф. 309, оп.1, спр. 346, арк. 5-10. 
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