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РОЗДІЛ I.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ
УДК 159.9:008
Балл Г. О.
ПРО ЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПСИХОЛОГІЇ ДЛЯ
СУСПІЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
Показано, що теоретичні положення психології (зокрема, опрацьовані в межах
діяльнісного підходу) здатні істотно допомогти розумінню суспільно-політичних процесів.
Ключові слова: теорія діяльності, дія, операція, значення, смисл.

Постановка проблеми. Українські психологи, тим паче за кризових
обставин, в яких перебуває наша країна, дбають про те, аби їхня професійна
діяльність принесла їй якнайбільше користі. Відповідно вони нарощують
зусилля у різноманітних сферах практичного застосування психологічного
знання, особливо ж у тих, які пов’язані з підвищенням обороноздатності
країни, наданням психологічної допомоги найбільш постраждалим особам,
прискоренням давно назрілих реформ тощо. Головними об’єктами
практичного застосування при цьому постають методики (діагностичні,
коригувальні, розвивальні тощо), які допомагають позитивно вплинути на
стан осіб, груп, організацій, підвищити ефективність їхньої суспільно
корисної діяльності. Що ж до теоретичних положень психологічної науки, то
їх вважають інструментами для, так би мовити, внутрішнього застосування,
тобто для професіоналів (психологів і представників суміжних професій).
І справді – вільне володіння такими інструментами є конче потрібним для
успішної професійної діяльності. Проте їхня роль цим не обмежується.
Розкриваючи істотні властивості людської психіки, теоретичні положення
психології – отримані у межах різних методологічних парадигм, але
теоретично обґрунтовані й експериментально і/або практично апробовані –
мають значний потенціал для реалізації макросоціальної функції психології,
кажучи конкретніше – для впливів на свідомість, а отже, й на діяльність і
соціальну поведінку фахівців різних професій і, загалом, громадян країни.
Виклад основного матеріалу. У зв’язку зі сказаним вище про «різні
методологічні парадигми», я хотів би звернути увагу, зокрема, на
діяльнісний підхід. Нині є неприйнятною, звичайно, його колишня
абсолютизація (зумовлена особливостями «епохи модерну», коли він
сформувався – див. [6], – а також суто ідеологічними чинниками радянського
періоду). Та попри це потрібно, на мою думку, повною мірою скористатися
його безсумнівними здобутками, які знайшли вияв у психологічній теорії
9

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
діяльності, – тим паче, що ці здобутки мають не лише психологічний, а й
системологічний зміст, який можна використати в аналізі функціонування
найрізноманітніших активних систем – див. [5].
Але, запитає читач, чим теорія діяльності (здавалося б, суто
академічна) здатна зацікавити пересічного громадянина? Щоб пояснити це,
звернусь до одного з її базових положень (найбільш чіткого в
О. М. Леонтьєва) – розрізнення дій і операцій. Найчастіше операції
відповідають дрібнішим від дій фрагментам діяльності (йдеться, звичайно,
про психологічне трактування цих понять). Але суть відмінності між
обговорюваними поняттями інша. Згідно з теорією діяльності, дія
спрямована на досягнення певної мети і є успішною лише за умови, що ця
мета досягається. Операція ж розглядається безвідносно до мети і полягає
просто у застосуванні якоїсь здатності суб’єкта до того чи іншого об’єкта.
Операція (або, частіше, певна система операцій) становить спосіб дії.
До цього варто додати таке. Дії людини раз у раз спрямовуються на
динамічні об’єкти, які можуть змінюватися спонтанно або під впливом інших
суб’єктів. Це часто дозволяє досягти мети, не здійснюючи безпосереднього
впливу на об’єкт, а, навпаки, утримуючись від нього. У термінах
теоретичного аналізу діяльності тут ідеться не про відсутність дії, а про те,
що її спосіб не містить виконавчих операцій, а лише орієнтувальні й
контрольні (цими поняттями користувалися П. Я. Гальперін, Н. Ф. Тализіна,
Ю. І. Машбиць та інші; див. також [1]). Описана ситуація має прямий стосунок
до практики, зокрема педагогічної. У [1] у зв’язку з цим були згадані
вихователі-невдахи, схильні виправдовувати свої недоречні (які виявились
шкідливими) впливи на вихованців тим, що «треба ж було щось робити».
Повернімось до окресленого вище загального співвідношення дій та
операцій і звернімо увагу ось на що. Дія (звісно, в обговорюваному розумінні)
не може бути зафіксована зовні, поки вона не завершена успішно, тобто
досягнуто поставленої суб’єктом мети (припускаємо, що він проголосив її).
До того моменту зовні можна бачити лише операції і, не знаючи їхніх
системних зв’язків із досягненням мети, важко прогнозувати, чи буде дія
успішною (ці міркування, як на мене, дозволяють глибше зрозуміти давню
мудрість: «дурневі пів-роботи не показують»).
Маючи це на увазі, звернімося до суспільно-політичної практики.
Передусім зазначимо, що політики можуть досягти скільки-небудь
масштабних цілей, лише отримавши суспільну підтримку. У переважній
більшості випадків вона надходить від людей, яким – при тому, що рівень
їхньої моральності й духовності може бути різним, зокрема й високим, –
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бракує компетентності для розкриття (хоча б орієнтовного) згаданих
системних зв’язків і з’ясування, завдяки цьому, об’єктивного значення тих чи
тих операцій, здійснюваних самими цими людьми та іншими суб’єктами у
суспільно-політичному просторі. Тож ці люди (спираючись, зокрема, на
вчинки й заклики авторитетних для них політиків) підтримують та самі
здійснюють ті операції, які – завдяки семантичній спорідненості зі
значущими для цих людей потребами й цінностями – мають для них
позитивний особистісний смисл. Політики змушені зважати на окреслені
обставини, тобто (скористаюсь популярним політологічним терміном) бути,
хоч якоюсь мірою, популістами. Проте вони не повинні бути лише (чи навіть
головним чином) популістами. У [2, § 4.4] наведено приклади, які свідчать
про те, що увійшли в історію, ставши гідними зразками для наслідування,
саме ті діячі, які орієнтувалися у своїй діяльності (включно з
пропагандистською) не лише на смисли, а й на об’єктивні значення операцій,
які вони планували здійснювати або до яких вони закликали інших. А це
передбачає якнайретельніше співвіднесення – з урахуванням конкретних
суспільних умов – цих операцій з цілями, що їх мається на увазі досягти.
Слушно зазначається, що «у професійній політичній діяльності її зміст
та структура в ідеалі мали б бути відрефлексовані фахівцем, що сприяло
б адекватному усвідомленню й розумінню плинних політичних
контекстів» [7, с. 75]. Я торкнувся вище однієї з найелементарніших
характеристик цієї структури – співвідношення дій та операцій
(з урахуванням їхніх значень і смислів). Та, як я намагався показати,
зважання хоча б на цю характеристику – доступне, за необхідної просвіти,
для значно ширшого загалу, ніж професійні політики, – вже допомогло б у
досягненні вказаного усвідомлення й розуміння.
Висновки. Завершуючи це повідомлення, зазначу, що я вбачаю в ньому
спробу конкретизації двох ідей, на яких я наголошував у попередніх
публікаціях. Ідеться: а) про ідею, яка посідає центральне місце у
раціогуманістичному підході до визначення засад ціннісно налаштованої
соціальної поведінки – див. [4]. Згідно з цією ідеєю, навіть найвищі
інструментальні (когнітивні й вольові) якості людей не здатні забезпечити
реалізацію добра за недостатнього рівня їхнього морального розвитку, але
так само і високі моральні якості, коли бракує інструментальних; б) про ідею
(див. [3]), згідно з якою одним зі шляхів реалізації культуротвірної функції
психологічної науки є втілення патернів свідомості й поведінки (бажано –
раціогуманістично налаштованих) у переконання, соціальні уявлення,
цілеспрямовану діяльність і спонтанну поведінку багатьох людей.
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УДК 159.922
Боброва Л. Г.
ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЯК ВНУТРІШНІЙ РЕСУРС
ОВОЛОДІННЯ СКЛАДНИМИ СИТУАЦІЯМИ
У статті здійснено теоретичний аналіз поняття життєстійкості та її механізмів
в оволодінні складними ситуаціями.
Ключові слова: життєстійкість, складні життєві ситуації, опанування,
залучення, контроль, прийняття ризику.

Актуальність. Сучасне життя характеризується надзвичайною
потребою в адаптації людини із-за соціально-політичних та економічних
умов, що швидко змінюються. Кожна людина стикається з необхідністю
вирішувати складні життєві ситуації протягом усього свого життя, але
способи їх вирішення не завжди є дієвими і ефективними.
Мета статті – здійснити теоретичний аналіз проблеми життєстійкості
та її ролі в оволодінні складними життєвими ситуаціями.
Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових праць свідчить про
зростання наукового інтересу до проблеми вивчення різних аспектів
поведінки, спрямованої на подолання складних для особистості ситуацій
(Л. Анциферова, Р. Ахмеров, В. Бодров О. Бітюцька, Ф. Василюк, Н. Волянюк,
Т. Крюкова, С. Максименко, Т. Титаренко, та ін.); окреслено основні підходи
до вивчення психологічних аспектів складних життєвих ситуацій, які
потребують від людини дій, що перевершують її адаптивні можливості та
ресурси (І. Бринза, Л. Бурлачук, Є. Варбан, Ю. І. Лановенк, О. Коржова та ін.).
В останні десятиріччя дослідники звертаються до питання надання
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психологічної допомоги особистості, що знаходиться у кризовій ситуації
(О. Бондаренко, С. Максименко, Т. Титаренко та ін.). Проте, такому
феномену, як життєстійкість особистості, приділяється значно менше уваги,
хоча саме вона стає особливо важливою в період природних, соціальних,
інформаційних змін, економічних, політичних та інших криз, що стали
постійними супутниками нашого життя.
Теоретичною основою поняття життєстійкості є ідея екзистенційної
мужності, «відваги бути», яку ввів видатний філософ П. Тілліх. Він визначає
«мужність» як «силу духу, що здатна подолати все те, що перешкоджає
досягненню найвищого блага» [2]. Поняття життєстійкості (hardiness),
запропоновано американськими психологами Сьюзен Кобейса та Сальваторе
Мадді і розроблялось на перетині екзистенційної психології, психології стресу
та психології долаючої (копінг) поведінки. Життєстійкість особистості – це
вміння ефективно існувати всупереч життєвим перешкодам та труднощам.
Це здатність людини зберігати баланс між пристосуванням до нових вимог
та прагненням жити гармонійно, повноцінно. Життєстійкість є не
особистісною якістю, а радше системою настанов, які визначають взаємодію
людини зі світом: це залучення, вплив та виклик [4].
Залучення – це впевненість у тому, що все, що відбувається, дає
максимальний шанс знайти щось достойне і цікаве для особистості. Людина
з розвинутим компонентом залученості отримує задоволення від власної
діяльності. На противагу цьому, відсутність подібної переконаності
породжує почуття відсторонення, відчуття себе «поза» життям. «Якщо ви
відчуваєте впевненість у собі і в тому, що світ великодушний, вам властива
залученість» [2].
Контроль передбачає переконання в тому, що боротьба дозволяє
вплинути на результат. Цей вплив помітний навіть тоді, коли він не є
абсолютним, і успіх зовсім не гарантовано. Протилежність цьому – відчуття
власної безпорадності. Людина з розвинутим контролем відчуває, що
самостійно обирає свою діяльність, власний шлях. Якщо у людини
виражений контроль, вона буде намагатися впливати на події, а не
проявляти бездіяльність [3].
Прийняття ризику – це переконання людини в тому, що все, що з нею
трапляється, слугує її розвитку, за рахунок знань і досвіду, позитивного чи
негативного. Людина, яка розглядає життя як спосіб отримання досвіду,
готова діяти за відсутності надійних гарантій успіху, на свій страх і ризик,
вважаючи що прагнення до простого комфорту і безпеки збіднює життя
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особистості. Прийняття ризику дозволяє людині вчитися на власному
житті, власному досвіді, а не очікувати на легке безтурботне життя [3].
С. Маді вважає, що зазначені настанови певною мірою піддаються
формуванню та розвитку. Існує думка, що життєстійкість набувається та
формується у контексті дитячо-батьківських відносин, хоча її можна
розвивати і пізніше. Основою формування залучення є дитячо-батьківські
взаємини, що ґрунтуються на повазі та підтримці. Розвиток такого
компоненту життєстійкості як контроль пов’язаний з особливостями
формування мотивації досягнення, прагнення до успіху. Щоб сформувати у
дитини почуття виклику, в її близькому оточенні мають відбуватися часті
зміни. Підґрунтям для формування уявлення про розмаїтість середовища
стають невеликі, несуттєві зміни у житті дитини (заохочення її до
виконання різних завдань по господарству, спілкування з людьми, які
відрізняються своєю поведінкою, манерою спілкування тощо). На
формування життєстійкості у дорослому віці людина сама може активно
впливати завдяки силі власних бажань, вольових імпульсів, потребі
захистити себе та близьких, вистояти, не зламатися, подолати.
На думку Т. Титаренко, навіть якщо життєстійкість і формується як
система настанов, вона, однак, поступово перетворюється на усталену
характеристику цілісної особистості і може визначатися як її сутнісний
модус [6]. Основними механізмами життєстійкості є: здатність оцінювати
життєві зміни як менш стресові; формування мотивації до
трансформаційного опанування; підвищення відповідальності щодо
власного здоров’я; спрямованість на пошук соціальної підтримки. Від того
як ми сприймаємо події життя, залежить успішність долання стресу. Якщо
людина схильна сприймати події, що з нею відбуваються в негативному
забарвленні, вона скоріше за все життєві труднощі буде сприймати як
катастрофічні, як такі, що неможливо подолати. Таке сприйняття життєвих
труднощів часто призводить до підвищення внутрішньої напруги, появи
тривалих тривожних переживань, що призводить до виникнення
соматичних хвороб. Отже, вирішальну роль у сприйманні подій як загрози
відіграють наші переконання.
Найбільш конструктивними серед стратегій опанування є
трансформаційні копінг-стратегії. Копінг-стратегії, або стратегії опанування
(«coping», амер.) – це переважно свідомі зусилля особистості, що запускаються
у ситуації загрози та спрямовані на оволодіння складною ситуацією та
вирішення проблеми. Поведінкові копінг-стратегії поділяють на активні та
пасивні,Трансформаційне опанування передбачає відкритість новому та
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активність у стресовій ситуації. Розвиваючи таку стратегію, людина може
впливати на зовнішні фактори, послаблюючи їх негативний тиск.
Позитивне ставлення до свого фізичного та психологічного стану
забезпечує необхідну мотивацію для постійної турботи про власне здоров’я,
спрямовує діяльність людини на оптимізацію здорового образу життя.
Опанування буде ефективнішим для людини, якщо вона вчасно звернеться
до свого оточення, шукаючи підтримки. Бажання у всьому покладатися лише
на себе, розраховувати тільки на власні сили, – зовсім не показник
особистісної зрілості. Підтримка, якщо вона надається кимсь, хто дійсно хоче
допомогти, завжди полегшує реалізацію певної стратегії опанування. Коли
ми надаємо підтримку іншим та отримуємо від них допомогу, розширюється
наше розуміння буття. Життя стає більш цікавішим, складним,
диференційованим. Розвивається «соціальне почуття», що включає в себе
усвідомлення членства в людському суспільстві, відчуття ототожнення з
людським родом та його кожним конкретним представником. Спілкування
стає більш відкритим, взаємини будуються на почутті поваги, любові та
довіри [1]. За рахунок дії механізмів життєстійкості, напруження та стрес не
переростають у хронічні соматичні захворювання.
Висновки. Отже, життєстійкі переконання створюють «імунітет» до
тяжких переживань, впливають на оцінку ситуації, стимулюють прийняття
конструктивних рішень, що позначається на поведінці особистості, на її
здатності долати труднощі. Іншими словами, життєстійкість – це ключовий
параметр індивідуальної здатності особистості до зрілих і складних форм
саморегуляції.
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ПСИХІЧНА ТРАВМА В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ
ПСИХІКИ І ПСИХІЧНОГО
У статті, в рамках енергетичної концепції психіки і психічного, розглядається
психічна травма як наявність (виникнення) у психіці людини психічного з достатньо
потужним негативним енергетичним потенціалом, яке впливає на стан і поведінку людини.
Ключові слова: психічна травма, псі-програма, психоенергія, психоенергетичний
потенціал.

Постановка проблеми. Щоб надавати ефективну психологічну
допомогу людям, які отримали психічну травму (травми) внаслідок
перенесення важких випробувань – страхіть війни, полону, катування,
землетрусу, аварій і катастроф, приниження, поранення, утрати дієздатності
(інвалідність, каліцтво), утрати рідних і близьких, або зради, розлучення,
важкої хвороби тощо потрібно знати, які «сліди» вони залишають у психіці
людини. Який зміст цих «слідів»? Яка їхня психічна сутність? Чому вони не
«стираються» у психіці людини, періодично «оживають», заставляючи
людину знов і знов страждати? Яким чином впливають на психічний стан і
поведінку людини через роки, а іноді і все життя? Подібних питань виникає
немало, і відповіді на них учені шукають з кінці ХІХ ст.
Аналіз актуальних досліджень. Поняття «психічна травма»
появилось у науковій літературі в кінці ХІХ ст., але до цього часу нема єдиної
думки щодо його сутності. Дискусії тривають і по нині. Разом з цим
уживаються і такі поняття як «травма», «посттравма», «травматичний
стрес», «посттравматичний стрес», «посттравматичний розлад» «кризовий
стан» [1; 3; 4; 5; 6; 7] та ін. Наприклад, З. Фройд пише: «…При травматичному
неврозі причиною хвороби являється не незначна фізична травма, а сам
переляк, травма психічна» [6, с. 19]. У цьому випадку психічна травма
прирівнюється до гострої негативної емоції, яка мала місце в кризовій ситуації.
Грузинські дослідники вказують на те, що психічна травма виникає при
раптовій, нездоланній небезпеці для людини [5, с. 9], під впливом подій, які
важко переносяться, «залишаючих глибокий слід у психіці людини» [5, с. 6].
Досліджуючи посттравму, О. В. Бермант-Полякова вказує на те, що вона є
наслідком шокуючої події та являє собою «травматичне переживання, яке
дезорганізує Я» [1, с. 8]. Разом з цим В. Г. Ромек, фактично, прирівнює до
травми (психічної травми – зауваж. М. Й.) посттравматичний стрес, який
виник «у людини, котра пережила дещо, що виходить за рамки звичайного
людського досвіду, наприклад, загрозу життю, смерть або поранення іншої
людини, участь у бойових діях, насилля, стихійні лиха й катастрофи» [4, с. 49].
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Як правило, більшість авторів розкриває лише опосередковано
сутність психічної травми, вказуючи на причини, які її спричинили, і на те,
що її наслідком є психічні страждання, котрі, своєю чергою, здійснюють
вплив на психічний стан і поведінку людини. Але не пояснюють, яким
чином і посередництвом чого це відбувається.
Виклад основного матеріалу. Психічна травма у контексті
розробленої нами енергетичної концепції психіки і психічного [2] – це
наявність (виникнення) у психіці людини психічного з достатньо потужним
негативним енергетичним потенціалом, яке тим чи іншим чином впливає
на інше внутрішнє психічне. Щоб зрозуміти висунуту тезу, необхідно
означити головні положення цієї концепції, яка розкрита в нашій
монографії [2]. У ній одним з головних положень є те, що людська психіка,
психічне функціонують на енергетичному рівні, тобто у вигляді псі-енергії,
яка містить у собі дві складові: інформаційну та енергетичну. Інформаційна
складова містить відомості про явища, процеси, події, наміри, установки,
смисли тощо. Енергетична складова відображає енергетичну потужність
того, що закладено в інформації, тобто її значущість для особистості
(наскільки важлива ця інформація для людини, наскільки сильно і глибоко
її переживає вона, наскільки вірить в її реалізацію та ін.), а також силу, з
якою воно впливає на інше психічне.
У психіці кожної людини наявне різне психічне, яке також має
інформаційну та енергетичну складові.» Психічне – це те, що містить
психоенергію будь-якої полярності й може взаємодіяти з людською
психікою та іншим психічним» [2, с. 183]. Воно поділяється на внутрішнє і
зовнішнє психічне [2, с. 185-187]. Психіка і психічне, зовнішньо-внутрішнє і
внутрішньо-внутрішнє психічне між собою взаємодіють посередництвом
обміну і взаємовпливу психоенергії, тобто інформації та її значущості. Дії,
вчинки і поведінка людини, а також розкодування в різному психічному
інформації та її значущості, перетворення їх в нову інформацію та
значущість здійснюються за допомогою псі-програм.
Псі-програма – це внутрішнє психічне, сформоване на основі
несвідомої або свідомої фіксованої установки зі своїм псі-кодом, що
активізує інше внутрішнє і/чи зовнішнє психічне, відповідно до цього коду,
та спрямовує його на реалізацію закладеної в ній (фіксованій установці)
інформації. Отже, псі-програми формуються на основі фіксованих
установок. Фіксованими (програмними) установками для свідомого
(свідомий рівень психіки) чи підсвідомого (підсвідомий рівень психіки)
формування псі-програм є актуалізовані (активовані) бажання, образи уяви,
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мета, переконання, різні наміри, віра, смисли життєдіяльності, ідеї,
нав’язливі думки, погляди, інтереси, стереотипи, страх, твердження, в які
людина вірить, переживає і міцно закріпила їх у свідомості чи/і
підсвідомості. Власне тоді, коли фіксовані установки стають самостійним
внутрішнім психічним у людській психіці, починається формування
відповідної псі-програми. Загалом псі-програма – це утворене психічне, яке
скеровує психоенергію у відповідності із закладеною в ній інформацією та
потужністю на інше психічне (у тому числі й психіку в цілому). Це активний,
діючий психоенергетичний потенціал, який переформовує внутрішнє
психічне у відповідності до свого змісту (закладеної інформації).
Тому отримана психічна травма є психічним, яке має відповідну
інформаційну та енергетичну складові. Інформація у цьому психічному несе
відомості про те, що сталося, і саму реакцію людини. Енергетична складова
відображає ступінь значущості того, що сталося, тобто енергетичну
потужність впливу на внутрішнє психічне і саму психіку. Отже, психічна
травма є негативним внутрішнім психічним, інформаційна складова якого
утримує відомості про кризову ситуацію й пов’язані з нею переживання, а
енергетична складова відображає потужність, з якою воно проявляється у
психіці та впливає на інше психічне, дезорганізуючи його. Якщо таке
психічне утворилося від кількох джерел, то, оскільки підсвідомість, на
відміну від свідомості, не фільтрує їх незначну відмінність, утворюється
нове, сукупне психічне з негативним психоенергетичним потенціалом.
Психічне травми після травматичної події є ніби автономним, «вільно
блукаючим». Але величина його психоенергетичного потенціалу (інформації
та її значущості для даної людини) змінюється під впливом несприятливих
зовнішніх (зовнішнього психічного) або внутрішніх (внутрішнього
психічного) чинників. Приміром, для воїна зовнішнім негативним психічним
є обстріл ворогом позицій, смерть товаришів, стогін і крики поранених,
обгорілі й понівечені трупи солдатів, мирних жителів (жінок, чоловіків,
дітей), руїни, пожарища та ін.; внутрішнім негативним психічним – негативні
думки самого воїна, повернення в них до страшних картин війни, фантазії, в
яких фігурує жорстокість, ненависть до ворогів тощо. Все це у своїй
сукупності збільшує внутрішній негативний психоенергетичний потенціал,
який вже з більшою потужністю впливає на інше – позитивне психічне,
зменшуючи його (захисний) енергетичний потенціал.
Психічне травми в різних людей спочатку може мати різну потужність,
залежно від якої відбувається і сила його впливу на інше психічне. Навіть
сильний страх, наприклад, у солдата під час атаки ворога може генерувати
настільки потужний негативний психоенергетичний потенціал, що він
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перевищить захисний позитивний потенціал, і спричинить у нього
зціплення, жах, паніку тощо. У подальшому психічне травми може не
зникнути, а залишитися у психіці воїна в якості її «вільного психічного» –
джерела незадовільного самопочуття, тривоги, страху тощо.
Збільшення потужності негативного енергетичного потенціалу
психічної травми відбувається і після того, як пройшов тривалий час з
моменту її отримання. Він, як правило, впливає на позитивне психічне,
зменшуючи його енергетичну потужність. В основі активізації давньої
психічної травми лежить нова установка, на виникнення якої вплинули
відповідні чинники сьогодення. Своєю чергою, на основі нової установки
формується нова псі-програма дій, вчинків і поведінки. Як правило, така
псі-програма реалізує дії та вчинки в одному з двох напрямів. У першому
напрямі – на носія травми, коли знову «оживають» і навіть підсилюються
психічні страждання; тоді людина знову переживає, тужить, сумує,
відходить від активного життя, впадає в депресію, замикається в собі, а то
й закінчує життя суїцидом. В іншому напрямі – на зовнішній світ, коли свої
дії та вчинки людина спрямовує на окремих людей, спільноти, суспільство
тощо. У цьому випадку її поведінка може бути агресивною,
протестантською, людиноненависницькою та ін. Отже, психічна травма
може проявитися і через роки після травматичної ситуації (посттравма),
якщо вона не була вчасно усунута, а на її основі
під впливом
психоенергетичного потенціалу (інформації та її значущості для даної
людини) зовнішнього і/чи внутрішнього психічного сформувалася нова
псі-програма дій, вчинків і поведінки.
Психічне травми тим чи іншим чином взаємодіє з психічним, яке є
носієм позитивного потенціалу, в результаті чого цей потенціал зменшується.
Тому в процесі роботи з психічною травмою в контексті енергетичної
концепції психіки і психічного необхідно, по-перше, виявити її зміст –
інформаційну та енергетичну складові; по-друге, за допомогою відповідних
методів і технік змінити інформаційну складову травми та її значущість для
людини; по-третє, формувати установки з позитивним змістом; по-четверте,
систематично генерувати у психіку людини позитивний психоенергетичний
потенціал, який би протистояв негативному.
Висновки. Таким чином, психічна травма є негативним внутрішнім
психічним, інформаційна складова якого утримує відомості про кризову
ситуацію й пов’язані з нею переживання, а енергетична складова відображає
потужність, з якою воно проявляється у психіці та впливає на інше психічне,
змінюючи його.
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постнеклассическом этапе развития науки. Эксплицировано развитие научного
сознания и его трансформации на современном этапе.
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Постановка проблемы. Родоначальник английского материализма,
пророк и энтузиаст технического прогресса Ф. Бэкон, отвергает философию
как созерцание, представляя ее как науку о реальном мире, основанную на
опытном познании. Если в античности и средневековье наука была способом
созерцания природы, более глубокого постижения вещей, то Ф. Бэкон
полает, что основная цель науки – приносить людям практическую пользу,
что выражено в его классическом высказывании: «Знание – сила». Данный
афоризм прочертил магистральную линию развития новоевропейской
науки, вплоть до нашего времени.
Анализ актуальных исследований. В работе «Афоризмы об
истолковании природы и царстве человека» Ф. Бэкон, рассуждая о
целостности мира приходит к выводу о необходимости его разделения.
В частности он пишет: «… мы строим в человеческом разуме образец мира
таким, каков он оказывается, а не таким, как подскажет каждому его
рассудок. Но это невозможно осуществить иначе как рассеканием мира и
прилежнейшим его анатомированием. А те нелепые и как бы обезьяньи
изображения мира, которые созданы в философиях вымыслом людей, мы
предлагаем совсем рассеять» [1, с. 74].
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Рационалист Р. Декарт вводит в научный обиход понятия объекта и
субъекта познания. Методом Р. Декарта становится постоянное сомнение, в
том числе и в данных опыта, которым доверял Ф. Бэкон. Создав
теоретическую почву для использования в науках о природе методов
математики, Р. Декарт формирует идею природы как огромного «часового
механизма». Картезианский дуализм составил методологическую базу новой
науки, создав каркас еще не выстроенного научного здания. Ф. Бэкон и
Р. Декарт в общих чертах завершают научный переворот XV–XVII вв. С этого
времени новая наука с триумфом шагает по Европе, практически не
наталкиваясь на оппозицию и сопротивление.
Р. Декарт, разделив сознание и тело, ушел от аристотелевского
представления о том, что быть сознательным – это значит быть живым
существом. Р. Декарт не разделяет позиции, согласно которой машина не
может обладать сознанием. Так тело человека, согласно Р. Декарту – сложная
машина, а принципы, по которым оно функционирует, не отличаются от тех
принципов, которые управляют работой часового механизма. «Быть живым»
определяется в терминах обладания теплом, теплой кровью, проводящей
животные духи. По мнению Р. Декарта, для всех движений тела, не
зависящих от нашего мышления, достаточно расположения органов. А
поскольку сознание определяется как нечто, не имеющее теплую кровь, то
Р. Декарт не видит основание полагать, что сознание – это нечто живое, в том
смысле, в котором можно говорить о живом теле.
Изложение основного материала. Разрыв концептуальной связи
между сознанием и жизнью, представление человеческого организма в
качестве сложного механизма, приводит к тезису о том, что сознание не
обязано сочетаться исключительно с живым телом. Таким же образом как
сознание соединяется с живым человеческим телом, оно может соединяться с
механизмом, организованным другим образом. Таким образом, позиция
Р. Декарта открывает дорогу всевозможным представлениям, согласно
которым машина может обладать сознанием, т. е. тем теориям, которые во
второй половине ХХ века развивались в рамках функционализма и
исследований искусственного интеллекта. Так И. Кант в письме к врачу и
анатому фон Земмерлингу от 10 августа 1795 г. пишет: «Вы, … – первый, кто
дал философское расчленение видимого в человеке, – оказали большую честь
мне, занимающемуся расчленением того, что недоступно в нем нашему взору,
быть может, тем самым призывая меня объединить наши усилия» [2, с. 565].
Наука оказалась мощным генератором становления парадигмы,
которую
можно
назвать
парадигмой
фундаментального
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постметафизического сомнения. Декартово сомнение как методический
принцип трансформируется в сомнение в существовании бытия, поскольку
всеобщего и безусловного нет ни в природе, ни в сознании. В данном
контексте можно говорить о смерти науки как об инструменте постижения
неизменного и стабильного в постоянно становящемся мире, а именно о том
образе науки, который сложился в Новое время и который перестал
удовлетворять духовным потребностям нашего времени [3, с. 26].
В последнее время наблюдается возврат к целостному, холистическому
мировидению. Оно восстанавливается, с одной стороны, самим
естествознанием в его стремлении обрести единство, с другой – науками о
человеке. Бессилие сознания приводит в движение бессознательное,
как манифестацию архитипических символов, ведь мир – не просто
вместилище тел, не механизм, а психофизическое единство. Человек
представляет собой не просто телесное существо, наделенное сознанием, а
телесно-духовное единство.
Основные положения холизма сводятся к тому, что элементы чеголибо не могут быть постоянными и неизменными. Целое и части пребывают
во взаимовлиянии и взаимодействии. Части формируются целым и
приспосабливаются к нему, причем это происходит эволюционно, т. е.
происходит последовательное усложнение частей или взаимодействующих
элементов с одновременным усилением связывающего их единства. В
попытках обоснования холистического мировидения современная наука
уходит от картезианского дуализма. Становится актуальной тема
параллелизма психического и физического. Навстречу друг другу здесь
движутся естествознание и психология. Разрушение картезианского
дуализма – это многоаспектный процесс, включающий и преодоление
разрыва между субъективным и объективным, между материальным и
идеальным, между физическим и психическим. В науке все больше ученых
приходят к мысли об участии сознания в мировых процессах.
Холистическая концепция мироздания подразумевает еще один
важный аспект, разрабатываемый в частности И. Цехмистро. Он
рассматривает свойства мира как неделимого и неразложимого на
множества целого. Для адепта холистической философии науки – это не
абстрактная идея, а экспериментально обнаруженный факт, который вместо
гипотетических и ставших предметом дискуссии А. Эйнштейна и Н. Бора
скрытых параметров квантово-механических взаимодействий определяет
физическую реальность извне, поэтому закономерно требует перехода от
физики к метафизике. Отметим, что само по себе это означает выход к
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абсолютному знанию и радикальное приближение к построению адекватной
(вплоть до абсолютной достоверности) картины мира [4, с. 340].
Духовное развитие Запада происходило по совершенно другому
сценарию, нежели на Востоке. Пройдя свой путь исторического развития,
европейское сознание настолько отдалилось от своих корней, что
раскололось на знание и веру. Вместо возврата к собственной натуре
европеец отдает предпочтение системам и методам, подавляющим в
человеке естественную природу, которая мешает современному западному
человеку. Постнеклассическая методология может объединить опыт
религии и науки. Будущее станет синтезом науки и религии, тезиса и
антитезиса. Новое мировоззрение будет опираться на совместное знание.
Слепая вера в науку, как в панацею, говорит о духовной незрелости и не
отвечает потенциям гармонично развитого человека. В данном аспекте
показательной является мысль Э. Ф. Эдингера о современной аллегории
традиционной идеи, что обретение сознания – это такая же нелегкая работа,
как и работа в виноградниках Господа, а также новый ответ на извечный
вопрос о смысле жизни [5, с. 54].
Вывод. Сравнительный анализ классического и неклассического
периодов развития истории философии вообще и психологии в частности,
говорят о том, что сознание – такой феномен, который способен поколебать
всякую уверенность в какой-либо последовательности своей сущности.
Какая бы структурная основа не выделялась бы в сознании. Сознание
представляет собой и сферу метафизики: термины сознание (в науке) и
философское сознание оказываются идентичными по форме, что указывает
на неизбежный тупик в результатах исследования с позиций только
философского или научного метода. Решить данную ситуацию можно
традиционным и не традиционным способом. Сознание как предмет
онтологии и метафизики можно исследовать с противоположных позиций.
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Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
УДК 159.923
Віденєєв І. О.
СТРЕСОСТІЙКІСТЬ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ
ОСОБИСТОСТІ
У статті аналізуэться проблема стрес-стійкості, розглядається психологія
соволодіючої поведінки як неодмінної складової успішної адаптації людини до мінливого
соціального середовища.
Ключові слова: соціальна адаптація, психологічний стрес, стресостійкість,
психологічні ресурси особистості.

Постановка проблеми. Процес глобалізації, що є потужним
соціально-психологічним фактором сучасності, має одним з істотних
наслідків дезорганізацію просторів буття особистості, посилення ризиків
розвитку станів дезадаптації. Пошуку психологічних закономірностей
адаптації людини до стрімко мінливого світу, систематизації факторів
ризику розвитку дезадаптаційних станів присвячено багато досліджень
вітчизняних і зарубіжних авторів. Встановлено, що добре адаптованих людей
відрізняє висока продуктивність виконуваної діяльності, загальна
задоволеність життям, психічна рівновага. Відзначається, що ефективність
адаптації в значній мірі залежить від того, наскільки адекватно особистість
сприймає себе і навколишній світ, свої соціальні відносини, наскільки вона
здатна до змін поведінки в спілкуванні, професійній діяльності, побутовій
сфері та ін. Методологія системного підходу дозволила розглядати
адаптацію як складне, цілісне, поліфункціональне і поліструктуйоване
явище, що дозволяє вивчати його на різних рівнях узагальненості: від
найзагальніших описів до характеристики певних форм психічної адаптації
конкретного суб’єкта [5].
Виклад основного матеріалу. Розглядаючи подолання стресу як
процес, можна сказати, що він визначається використовуваними для його
реалізації індивідуальними ресурсами, а також стратегіями поведінки та
способами дії в стресогенних ситуаціях. Саме ці чинники формують
механізми психічної регуляції подолання стресу і характеризують сутність
даного процесу [1].
Ресурси – це все те, що людина використовує, щоб задовольнити
вимоги середовища [4]. Виділяють два великих класу ресурсів: особистісні
(психологічні) і середовищні (соціальні). Особистісні ресурси – це навички та
здібності індивіда. Середовищні ресурси відображають доступність для
особистості допомоги в соціальному середовищі (інструментальні, моральні,
емоційні). Більш детальна класифікація дозволяє не тільки ідентифікувати
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конкретні ресурси (наприклад, культурні, політичні, інституційні ресурси),
але і визначити їх джерела.
Якщо коротко охарактеризувати склад особистих ресурсів, то слід
зазначити, що психологічні ресурси включають когнітивні, психомоторні,
емоційні, вольові та інші загальнопсихологічні властивості людини.
Особистісні включають різноманітні властивості, риси, установки
особистості, що роблять вплив на регуляцію поведінки в напружених
ситуаціях життєдіяльності і відбиті в якостях самоконтролю, самооцінки, в
почутті власної гідності, мотивації та ін. Професійні ресурси – це рівень
знань, досвіду, індивідуальний стиль діяльності, що дозволяють регулювати
професійну поведінку особистості. Фізичні ресурси визначаються рівнем
фізичного і психічного здоров’я і функціональних резервів людини. До цього
слід додати значну, часом надзвичайно значиму роль матеріальних ресурсів,
які відкривають доступ до інформаційних, юридичних, медичних та інших
форм професійної допомоги [4].
У видах діяльності, де на суб’єкта впливає висока ступінь
відповідальності, істотну ресурсну роль відіграє здатність діяти в умовах
ризику, індивідуальна схильність і готовність до ризику. Цей ресурс
відображає, напевно, «граничний модус буття особистості», як один з модусів
буття в професійних сферах, пов’язаних з екстремальними навантаженнями.
Особистісні та психологічні ресурси є основою для формування
стратегій долаючої поведінки. Їх функціональна спрямованість складається
або в запобіганні, або в усуненні, або в зниженні стресу, або у відновленні
вихідного стану. На різних етапах процесу соволодіння суб’єкт використовує
різні стратегії, іноді навіть поєднуючи їх. При цьому не існує таких стратегій,
які були б ефективними у всіх важких ситуаціях. Якими прийомами
користуватися, вирішує сам суб’єкт, виходячи зі своїх індивідуальнопсихологічних особливостей, життєвого досвіду, оцінки значущості події, що
відбувається, та інших факторів [1].
Особистісні ресурси як індивідуальні можливості людини і стратегії
поведінки в сукупності формують механізми психічної регуляції подолання
стресу і характеризують сутність даного процесу. Наголошується, що
подолання стресу є процесом формування та реалізації когнітивних і
поведінкових дій, зусиль, а також захисно-пристосувальних емоційних
реакцій, спрямованих в сукупності на реалізацію вимог середовища (як
внутрішніх, так і зовнішніх).
Цей процес включає когнітивний, афективний, поведінковий
компоненти, регулююча функція яких проявляється в наступному:
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формування мотиваційно-цільової спрямованісті особистості на подолання
стресу (труднощів) в конкретних умовах; оцінка суб’єктом ситуації та
власних ресурсів на основі сприйняття і порівняння інформації про них,
прийняття рішення про використання адекватних стратегій поведінки;
«запуск» механізмів емоційно-вольової регуляції особливостей прояву
обраної стратегії; мобілізація енергетичних ресурсів для досягнення обраної
форми поведінки, спрямованої на подолання стресу; реалізація конкретних
дій; оцінка досягнутих результатів [3].
Сказане в сукупності дозволяє визначити процес подолання стресу
(життєвих труднощів, криз) як послідовну зміну компонентів
психологічної системи діяльності з оцінки ситуації та індивідуальних
ресурсів суб’єкта, а також за вибором та реалізації стратегії поведінки та
дій в умовах розвитку стресу. Цей процес розгортається протягом всього
стресового (кризового) події, яка, за зауваженням В. А. Бодрова, може
розвиватися від кількох секунд до кількох місяців і років [3]. Він
відображає особливості розвитку важкої ситуації, особистих і соціальних
ресурсів людини, індивідуальних стратегій подолання.
Висновки. Резюмуючи проведений аналіз, можна сказати наступне.
Соволодіюча поведінка – це процес, психологічна система діяльності
особистості за оцінкою стресовоъ ситуації і власних ресурсів, вибору та
реалізації стратегій поведінки і дій, контролю за ефектом подолання та (при
необхідності) його корекції. Ефективність використання ресурсів та
стратегій подолання залежить від параметрів, що характеризують саму
ситуацію і можливості людини. У системі такі особистісні, психологічні якості
грають детермінуючу роль.
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Воронко Р. А.
ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ДУХОВНОГО КРИЗИСА ЛИЧНОСТИ,
И ЕГО РЕШЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БИБЛЕЙСКОГО БОГОСЛОВИЯ
На постсоветском пространстве, на протяжении десятилетий методично
вычищалось сознание советского человека, которое привело к кризису в духовном мире
человека. Данная статья освещает проблематику духовного кризиса, к которому привела
предыдущая тоталитарная система и даёт краткое описание его решения.
Основные понятия: духовный кризис, общество, дух, личность, идеология,
сознание, мировоззрение.

Постановка проблемы. Духовный кризис, наблюдаемый в
современном обществе, невозможно не заметить и не ощутить. Начиная с
политической элиты, средств массовой информации и заканчивая
услышанным обрывком разговора на улице невозможно не заметить, что
общество и в частности отдельные его представители переживают
духовный кризис.
Слово «кризис» пришло к нам из греческого языка. Оно означает не
«трагедию» или «катастрофу», как многие почему-то считают, а
«перелом», «поворотный пункт». Дух – философское понятие, означающее
невещественное начало, в отличие от материального, природного начала.
Дух истолковывается как субстанция (пантеизм), личность (теизм,
персонализм). Данное явление не новое для «цивилизованного общества».
Ещё Сократ в Афинах заметил, что богатые и власть имеющие, не смотря
на развитие философской мысли в Греции, поступают не так как учили
греческие философы. Знание не всегда даёт силу жить правильно, этично
и творчески – полноценно. Поднятый нами вопрос является
фундаментальным. Кризисы, порождённые бездуховностью, разрушают
матрицу общественного устройства, а соответственно и являются корнем
всех личностных психологических проблем, – как следствие!
Цель статьи: дать альтернативный взгляд на проблему личностного
кризиса с точки зрения Библейской теологии.
Изложение основного материала. Данную проблематику – кризис
личности, пытались осмыслить в далёкой античной Греции. Наблюдая за
жизнью общества, элитой общества, а также за отдельными людьми,
Сократ обратил светлейшие умы древней Греции с объективного мира на
духовную часть личности, высказав глубочайший тезис «познай себя».
Именно через познание себя человек становится зрелой личностью,
способной что-то изменить, жить счастливо и выражать себя в творчестве
и приносить пользу ближним. Далее его ученик Платон, которого история
обозначила как основателя идеалистической философской мысли, а также
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как прото-христианина, обратившего внимание на метафизическое начало
души человека, а также на то, что его современники делились на «касты»,
отличавшиеся по образу жизни, руководствовавшиеся доминирующим
началом души, а именно Платон различал людей, которые
руководствовались чувственным началом души и жили ради
удовлетворения своих гедонистических потребностей.
Платон видел волевых представителей воинской касты, которые
жили и стремились к славе, лаврам и чести. Платон отмечал как
высочайший уровень развития души человека, руководствовавшегося в
жизни разумным началом, таковых он обозначал – философами. Но данное
понимание человеческой души не давало силы изменить те беды, которые
постигли античную греческую, да и впоследствии и Римскую
цивилизацию [2]. Но сыграло большую роль для формирования
современного западного общества, и не только… породив греческую
культуру и римское право.
Библейская история предлагает обратить внимание на то, что все
предыдущие философские искания подготовляли умы жителей земли для
принятия важнейшей вести о том источнике всех бед людей, который
постигли род человеческий на протяжении всей истории существования,
на лице земли. Мы разделяем точку зрения И. Н. Щербаковой [5], что наши
современники являются жертвами «духовной хирургии», что еще раз
подчеркивает
особую
актуальность
изучения
общественно
феноменологических аспектов духовного кризиса личности.
Сегодня ни для кого не секрет, что Идеологическая война,
начавшаяся в Едемском саду словами: «подлинно ли сказал Бог?», до
сегодняшнего дня разрушает веру в истинность Библии и той истории,
которая там описана. «Люди обычно считают, что лучше заблуждаться в
толпе, чем в одиночку следовать за истиной», говорил Клод-Адриан
Гельвеций. Но сегодня приходит время зрелости рода человеческого, и как
говорит Библия, «знание умножается» и род человеческий становится
способным принять Библейское повествование. Здесь можно вспомнить
слова Достоевского: «Самые серьёзные проблемы современного человека
происходят от того, что он утратил чувство осмысленного
сотрудничества с Богом».
В XVI веке, богословы-реформаторы противостали величайшему
заблуждению, что церковь должна контролировать государство, изучение
Божьего Слова, а также личную веру в Бога, что сегодня стало самым
мощным контраргументом на проповедь евангельской вести, и это
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печально. Но, тем не менее, человечество не отыскало лучшего ответа на
свои вопросы, и на личностные кризисы. Сегодня каждый человек имеет
возможность открыть Библию и узнать, что происходит со мной???
Каждый человек задаёт себе ряд философских вопросов: откуда я
появился? Кто я? Почему я здесь? Куда я попаду после смерти? И благо, что
есть источник, дающий ответы на данные вопросы.
Итак, какие ответы даёт Библия? Откуда мы появились на земле???
Бог сотворил человека! Кто мы??? Мы венец Божьего творения! Почему мы
здесь??? Явить Божью славу, премудрость и величие своего Творца! Куда
мы попадём после смерти??? Если мы приняли жертву Иисуса Христа
верою, то мы будем вечно жить с Богом в радости и блаженстве! Данные
философские вопросы интересуют всех, и если на них человек не получает
чётких ответов он не имеет взвешенной мировоззренческой парадигмы, и
это приводит сознание в смятение и неуверенность.
Мировоззрение
является
фундаментом
психологического
спокойствия. То, о чем мы думаем, влияет на то, как мы себя чувствуем. Но
при этом нельзя сказать, что изменение мировоззренческой парадигмы
это панацея. Библия говорит: что человек творение Божье и только Бог
знает, как помочь его душе и это не слепой фатализм. С точки зрения
Библии, человек состоит из трёх частей: «духа, души и тела». И как
говорил Аврелий Августин: «человек создан для Бога, и мечется сердце
человеческое, доколе не найдёт покоя в Боге».
Сегодня тысячи наркозависимых, алкозависимых и созависимых
людей успокоились в Боге и Его объятиях и получили новый старт.
Библия открывает величайшую тайну второго рождения. На
протяжении тысячелетий в умах людей бытовало понятие второго
рождения или возрождения. Начиная с античности, Аристотель учил,
что человек – это политическое существо, и ему нужно родиться
дважды, во-первых, как биологическое существо, во-вторых, как
разумное существо, наделённое Логосом [1]. Сухомлинский высказывал
подобную мысль, человек рождается дважды, однажды как природный
ребёнок, а второй раз как гражданин [3].
Диоген говорил: «люди все, но не все человеки…». Эта мысль,
преследовавшая представителей многих поколений, открыта в Библии
как духовное возрождение. Или рождение от Духа Святого. Тайна Божья
сегодня открыта для способных её принять. «Тайну, веками сокрытую
от всех поколений. А теперь она явлена Его святому народу, которому
Бог захотел открыть все богатство и славу этой тайны среди всех
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народов. Тайна в том, что Христос живёт в вас, Он – ваша надежда на
грядущую славу» (Книга Колосянам Новый Завет). Итак, всякий кто
доверит свою жизнь, а также свою душу и своё здоровье своему Творцу,
он обретёт истинное душевное счастье. Кризисы постигают всех, но не
все имеют сверхъестественную помощь Божью, и это основная
проблема современного общества и отдельных его представителей.
В китайском языке слово кризис обозначено одним иероглифом –
знаком, с двумя значениями. Первое – опасность, погибель, крах. Второе,
хорошая возможность [4]. Поэтому кризисы нас сокрушают и убивают,
или укрепляют и дают хорошую возможность начать с нуля, но только с
Божьей помощью.
Вывод. Духовная жизнь человека не заканчивается на
познавательных потребностях, развитии творческого потенциала, и
альтруистическом образе жизни. Хотя и эти компоненты входят
сюда. Важно отметить, что самая фундаментальная потребность
человека – это потребность в Боге. И если иерархически изобразить шкалу
потребностей, её необходимо поместить в фундамент. Всем, кто
переживает кризис, важно помнить, что «в сердце каждого Бог создал
вакуум, который невозможно заполнить сотворёнными вещами. Это –
место для Бога, которого человек может познать через Иисуса Христа»
(Блез Паскаль).
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ЭСХАТОМАНИЯ: АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ОБОСТРЕНИЯ
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИХ ОЖИДАНИЙ В КРИЗИСНОМ ОБЩЕСТВЕ
В статье рассматриваются особенности эсхатомании. Внимание акцентируется
на эсхатологических (апокалипсических) ожиданиях, оказывающих латентное влияние на
общественное сознание. Предложены рекомендации оказания консультативной помощи
людям страдающим эсхатоманией.
Ключевые слова: эсхатомания, эсхатологические ожидания, сознание, девиации,
деструкция.

Постановка проблемы. Эсхатология (от гр. Eshatos – «последний») –
раздел христианского систематического богословия, изучающий вопросы,
относящихся к пониманию конца времен и завершения Божьей
деятельности в мире. На протяжении всей истории христианского
богословия «эсхатология была очень переменчивой» [6, с. 969].
В различных религиозных системах существуют свои уникальные
эсхатологические модели, которые по-разному моделируют картины
будущего. Истории известны случаи, когда общество в той или иной
степени становилось подверженным эсхатомании. Этим термином богослов
М. Эриксон определяет такую форму внимания индивида, при которой все
внимание фокусируется на поиске информации, аргументов и
единомышленников, которые концентрируют все свое внимание на
информации о приближении последних дней планеты Земля («видеть
эсхатологию за каждым кустом» [6, с. 972]). Примером активизации
эсхатологических ожиданий был декабрь 2012 года. Во многих странах
мира люди готовились к неизбежному концу света, вследствие того, что
страх перед предреченным индейцами майя концом света и неизвестным
будущим (усиленный болезненной фантазией и отсутствием критического
мышления),
спровоцировал
у
некоторых
людей
обострение
эсхатологических ожиданий. В результате во многих странах мира
наблюдались случаи крайне неадекватных поступков, люди продавали
имущество, отказывались от работы, и даже совершали суицид.
Отметим также, что бывают случаи, когда эсхатоманией страдает
отдельно взятый человек. Так в процессе психологического
консультирования специалистами неоднократно наблюдались случаи,
когда на почве обострения религиозных чувств человек мог утверждать,
что он является живим воплощением Иисуса Христа.
Очевидно, что в обыденной жизни люди часто интересуются
будущим, поэтому эсхатологические ожидания стали одной из наиболее
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благодатных тем для создания популярных апокалиптических фильмов
(«Книга Илая» и «2012»). Журналисты нередко используют пророчества
Нострадамуса или Ванги для проецирования их видений и предсказаний на
проблемы современного общества. Также в некоторых храмах
распространяется религиозная литература концентрирующая внимание на
отказе от «печати антихриста» (отказе от индивидуального налогового
номера, а также от биометрических и обычных паспортов).
Выше – перечисленные примеры наглядно демонстрируют, что
вопрос эсхатомании в наши дни становится все более актуальным. Сегодня
«мы являемся свидетелями тесного переплетения рационального, частично
рационального, эмоционального и иррационального в психических
проявлениях и практической деятельности людей, где радикализм
доминирует над толерантностью, а деструктивность когнитивной сферы
общественного сознания спровоцировала окончательную деструкцию
аксиологических параметров менталитета» [5, с. 112]. Именно поэтому
важно помнить, что эсхатологические (апокалипсические) ожидания
оказывают перманентое латентное влияние на общественное сознание и
периодически приводят к проявлению неадекватного поведения
(делинквентности и девиации).
Анализ актуальных исследований. Исследование вопросов
эсхатологии с позиции философии проводились в связи с написанием и
защитой докторской диссертации В. Докаша («Трансформація есхатохіліастичного концепту протестантської теології»), и кандидатской
диссертации В. Г. Малыка («Конфесійна поліваріантність християнської
есхатології: генеза та еволюційні трансформації»). В отечественных
публикациях исследование психологического аспекта эсхатологических
ожиданий (эсхатомании) не проводилось.
Цель статьи: анализ факторов, влияющих на обострение
эсхатологических ожиданий в кризисном обществе.
Изложение основного материала. В данной статье мы не будем
рассматривать клинические ситуации, когда эсхатоманией страдают
психически больные люди. Напротив, в этой работе мы рассмотрим
апокалипсические ожидания как результат осознанного выбора человека.
К факторам, содействующим обострению эсхатологических ожиданий
в нашем обществе и способствующим развитию эсхатомании, относятся:
1. Государственные
потрясения.
Различные
периоды
государственных и общественно-политических потрясений всегда
способствуют обострению и распространению эсхатологических ожиданий.
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Известно, что в результате войны с Наполеоном в 1812 г. в Европе и России
получили
распространение
апокалипсические
настроения
среди
европейских
пиетистов
и
менонитов.
Появились
пророки,
провозглашающие наступление «конца мира» в 1836 г., которые призывали
всех спасаться на Востоке (Россия). Такой призыв стал одним из решающих
факторов, повлиявших на колонизацию Юга Украины немецкими
колонистами. Именно эта часть религиозно-активного населения повлияла
на возникновение такого явления как украинский штундизм, из которого
развился отечественный баптизм.
На психологическом уровне, осознание угрозы жизни и безопасности
всегда приводит к обострению религиозного чувства и приводит к
«богоискательству», выраженному в переоценке своей предыдущей
религиозной позиции и усвоении новых идеалов духовности [3, с. 261].
Двадцатый век продемонстрировал небывалую степень жестокости,
породив две мировые войны и около ста вооруженных конфликтов. В итоге
эсхатологические ожидания принимали самую разнообразную форму.
По воспоминаниям епископа Г. А. Бабия, в период релегиозных гонений в
СССР, в среде некоторых верующих паспортизация объявлялась «печатью
антихриста». В другом случае для того, чтобы узнать тайну имени
антихриста, использовали Библейский текст: «Пал Вил, низвергся Нево…»
(Ис. 46:1). Истолковывали его как акростих «Владимир Ильич Ленин».
Но наиболее оригинальным исчислением тайны имени 666 был следующий
способ. Из спичек выкладывали слово ЛЕНИН, а потом из этого же числа
спичек выкладывали число 666. Ответ говорил сам за себя. Сказанное
позволяет нам сделать вывод, что проецирование библейских пророчеств
на источник социального зла всегда приводил к демонизации последнего.
2. Религиозная безграмотность. Причиной указанной реакции на
различные общественные потрясения, с точки зрения богословия,
можно считать религиозную безграмотность. На протяжении веков
религиозная жизнь сначала в Московском царстве, потом и в
Российской империи находилась на примитивном уровне сознания. В
постановлениях Стоглавого Собора 1551 г. мы находим следующее
замечание: «Мы учимся у своих отцов или своих мастеров, а инде нам
учится негде; сколько отцы наши и мастеры умеют, по тому нас и учат, да и
учится им негде» [4, c. 145-146]. Это же утверждение было справедливо и
для богословской традиции. В результате реформы Патриарха Никона и
исправления богослужебных книг начался великий раскол в Русской
Православной Церкви, многочисленные толки подвижников старой веры,
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продлившийся официально до второй половины ХХ века. Даже священники
во времена Петра I не всегда были грамотными. В 1698 г. Петр I, жалуясь
Патриарху об уровне образования среди служителей Церкви, говорил:
«Священники у нас грамоте мало умеют… Ежели бы их… в обучение
послать…в Киев в школы»...» [4, с. 148] (от автора: идет речь о КиевоМогилянской и Острожской Академиях).
Напомним, что полный перевод Библии на русский язык был
завершен лишь в 1876 г., что так же не могло не отразиться на всеобщей
религиозной безграмотности. То есть люди не могли самостоятельно
изучать текст Библии и делать соответствующие адекватные выводы.
Именно поэтому среди православного населения Российской империи
распространилось сектантство (основные направления сектантства:
рационалистическое (стригольники, нестяжатели, учение Башкина и
Косого),
мистико-рационалистическое
(духоборы,
молокане)
и
мистическое (скопцы, хлысты, прыгуны) религиозные течения) [2, с. 13].
Как бы то ни было, эсхатологические мотивы играли не последнюю роль в
среде религиозно активного населения империи.
3. Религиозный мистицизм. Ключевым фактором в принятии той
или иной эсхатологической модели является склонность индивидуума к
религиозным мистическим переживаниям. Именно личный опыт
духовного лидера, его «озарение», чаще всего становился причиной
наиболее убедительных проповедей, побуждающих к немедленному
действию (и собственно распространению эсхатомании). Так, сохранились
свидетельства о том, что в период жесточайших преследований
инакомыслия в СССР некоторые верующие вырывали в своем огороде
сложнейшие инженерные сооружения – подземные тоннели, в которых
они должны были переждать светопреставление. По другим данным, были
случаи когда люди собирались вместе в Караганде (Находка), ожидая
белый пароход или поднимались на гору Ай-Петри в Крыму, и жили там
ожидая второго пришествия Иисуса Христа. Все эти люди утверждали, что
им было дано особое вразумление от Бога «что и как следует сделать».
Итак, рассмотрев три основных фактора, которые влияют на
усиление эсхатологических ожиданий в нашем обществе, мы должны
ответить на основной вопрос данной статьи: «Как оказать помощь людям
страдающими эсхатоманией?».
При оказании помощи людям, страдающим эсхатоманией,
необходимо
демонстрировать
максимальную
открытость
и
доброжелательность (эмпатия). Важно максимально использовать приемы
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активного слушания (запрещены споры, дискуссии и насмешки; задавая
открытые вопросы, поинтересуйтесь: все ли случаи ожидания конца света
оправдались?; все ли люди, утверждавшие, что они являются Иисусом
Христом в наши дни, подтвердили свою божественность личности? (Могут
ли они повторить по памяти имена двенадцати апостолов, или хотя бы
«Нагорную проповедь»).
Поинтересуйтесь, понимает ли человек, что говорит Библия о конце
света? («Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые
Отец положил в Своей власти» (Деян. 1:7); «Ибо, когда будут говорить:
«мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как
мука родами [постигает] имеющую во чреве, и не избегнут». (1 Фесс. 5:3);
«О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец
Мой один» (Матф. 24:36).
Важно помнить, что встречи и беседы должны носить ненавязчивый
характер, позволяя человеку самостоятельно переоценить свою позицию и
прийти к очевидному выводу ошибочности тенденций эсхатомании.
Выводы. В заключении, отметим, что эсхатологические ожидания
сами по себе вреда не несут. В противовес эсхатомании можно впасть в
эсхатофобию. Поэтому каждому человеку следует придерживаться
сбалансированной позиции по данному вопросу.
Помня про исторические факторы, влияющие на эскалацию
эсхатологических ожиданий в прошлом, мы можем прогнозировать рост
количественных показателей эсхатолических тенденций в настоящем, что
является особенно актуальным в кризисных условиях развития
украинского общества.
ЛИТЕРАТУРА
1. Библия – Киев: Украинское Библейское Общество, 2011. – 1217 с.
2. История ЕХБ в СССР – Москва: ВСЕХБ, 1989. – 688 с.
3. Макселон Ю. Психологія з викладом основ психології релігії / Юзеф Макселон. –
Львів: Монастир монахів Студійського Уставу «Свічадо», 1998. – 320 с.
4. Огієнко І. Українська Церква. Том 2 / Іван Огієнко. – Прага: Видавництво Юрія
Тищенка, 1942. – 222 с.
5. Щербакова І. М. Духовна криза як результат персеверативних травм і
конфліктів «духовної хірургії» кризового сьогодення / І. М. Щербакова // Особистість у
кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали І Міжнародної науковопрактичної конференції (Суми, 19–20 лютого 2015 р.) / [за ред. : Кузікової С. Б.,
Щербакової І. М. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 111–114.
6. Эриксон М. Христианское богословие / М. Эриксон. – Санкт-Петербург: Библия
для всех, 2009. – 1088 с.

35

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
УДК 159.923:316.46
Гура Т. В.
ОСОБИСТІСТЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ ЖИТТЯ:
ЛІДЕРСЬКИЙ АСПЕКТ
У статті акцентовано увагу наознаках проявів страху, паніки та самотності в
екстремальних умовах життя. Висвітлено роль лідерських якостей особистості, які
перешкоджають розвиткові панічного настрою, страху, надають можливість позбутися
страху самотності, дозволяють сконцентрувати волю і знайти правильний вихід з
безвихідного становища.
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Постановка проблеми. Психічні розлади, що виникають при стихійних
лихах, великомасштабних аваріях або масових катастрофах, мають
особливий характер та надзвичайну соціальну значимість. Їхня особливість
полягає в тому, що одночасно психогенні розлади виникають у великої
кількості людей [2]. Останнє припускає багатократне (через групу)
посилення негативно діючих на психіку чинників. Крім того, психічні
порушення не носять чітко індивідуального характеру, а зводяться до
невеликого числа типових для більшості постраждалих проявів [1]. В умовах
екстремальної ситуації постраждалі змушені продовжувати активну
боротьбу з наслідками катастрофи, тому важлива роль особистостей, які
беруть на себе роль лідерів. Лідерство як складне й важливе суспільне явище
виникає і функціонує в системі координат тих інтересів і цілей, процесів і
норм, вимог і обмежень, системна єдність яких утворює в своїй сукупності
своєрідний простір соціальних цінностей. Своєрідна роль лідерства полягає в
тому, що лідер обирає ефективні засоби впливу на своїх прихильників, їх
діяльність і поведінку [3, с. 93-95].
Зв’язок проблеми з актуальними питаннями теорії і практики
зумовлений тим, що складні і важливі проблеми лідерства лишаються ще
недостатньо дослідженими в екстремальних умовах життя.
Аналіз досліджень і публікацій з проблем, пов’язаних з лідерством,
сьогодні набули широкого розмаху. Як приклад можна назвати роботи, які
виконували В. М. Бабаєв, Б. М. Басс, Д. Гоулман, Р. Дафт, В. М. Князєв,
В. Г. Кремень, О. С. Пономарьов, О. Г. Романовський, Е. Х. Шейн та інші.
Аналізуючи публікації, що стосуються проблем лідерства в загальному
контексті, можна констатувати, що психогенні розлади, вражаючи одночасно
багато людей, спричиняють дезорганізацію в боротьбі із стихією або у ході
відбудовних робіт після надзвичайної ситуації, що має вже й соціальне
значення. Отже, внаслідок множинності раптово діючих психотравмуючих
чинників в екстремальних умовах життя виникають групові психогенні
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розлади, інакше кажучи, групові психози. Страх, безвихідність, пригніченість
та інші емоційні стани при продовженні дії психотравмуючих факторів
призводять до виникнення психологічного стресу. Саме страх утрати
власного здоров’я і життя близьких паралізує; емоції затьмарюють
можливість логічних і рішучих дій, інстинкт самозбереження породжує бурю
неконтрольованих дій. Виникає дезадаптація, під якою припускається
невідповідність між силою факторів, впливаючих на психіку людини, і
наявних психічних ресурсів, щоб їм протистояти. В умовах стихійних лих і
надзвичайних ситуацій виникають реактивні стани, що належать до
невротичних і патохарактерологічних реакцій, а також неврози і реактивні
психози. Тому важливо знати, яка роль лідера в цих ситуаціях життя.
Мета нашої статті полягає в розкритті цієї проблеми.
Виклад основного матеріалу. Потрапивши в непередбачені
екстремальні умови в дикій природі, перед людиною постає ряд чинників
виживання. За даними досліджень виявляється, що 50-70% людей
переживають стан паніки, у 15-25% – екстремальна ситуація викликає
істерики, і тільки решта 10-25% – здатні до адекватних і активних дій до
свого виживання. На результат виживання впливають такі фактори, як біль,
спрага, холод, спека, голод, перевтома, стрес. Розглянемо докладніше
фактори, які визначають психологічну складову особистості: страх,
перевтома, самотність.
Страх є одним з чинників виживання в екстремальних природних
умовах. Страх є природною реакцією на загрозу життю і здоров’ю, причому
однозначно сказати, що страх шкодить або сприяє виживанню, не можна,
все залежить від конкретної обстановки. У кожної людини поведінкова
реакція на страх різна, і її можна умовно розділити на кілька типів –
пасивний тип, активний і розумний. При пасивному типі при зустрічі з
небезпекою людина впадає в ступор, робить безглузді рухи, іноді
непритомніє. За винятком деяких ситуацій, наприклад, при зустрічі зі
змією, пасивний тип часто веде до загибелі. Активний тип поведінки
характерний миттєвою реакцією на небезпеку, наприклад, коли людина
відскокує від падаючого каменю. Такий тип виживання частіше корисний
при одинокому виживанні, при колективному виживанні такий тип
поведінки може бути небезпечний для інших членів групи. Наприклад,
коли поведінка людини, яка при забезпеченні своєї безпеки може
викликати каменепад або схід лавини. Активний тип характерний і для
потопаючих людей, які не усвідомлено хапаються і топлять інших заради
свого виживання. Такий тип виживання грунтується на безумовних
рефлексах. Розумний тип властивий підготовленим людям, які здатні
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тверезо мислити в екстремальних умовах [4]. Це – лідери. Вони миттєво
оцінюють ситуацію і приймають вірні рішення.
При катастрофах, в слабо підготовлених групах має місце масова
паніка, яка небезпечна своїм швидким наростанням. У згуртованих групах, де
є чітка ієрархія і лідер-керівник, такі прояви паніки набагато нижчі.
Звертаємо увагу на поведінку лідера в таких ситуаціях, а саме його роль у
зниженні панічних настроїв. Він повинен роздавати чіткі вказівки кожному
члену групи, щоб не було часу усвідомлювати тяжкість ситуації. При
тривалому виживанні, коли перспективи не ясні, людина часто втрачає віру в
свій порятунок, впадає в депресію, стає пасивною, хоча й виконує необхідну
роботу, але без ініціативи. При подальшому розвитку такого депресивного
стану можливі прояви істерик і спроб самогубства. Або, навпаки, людина
може перебувати в постійному психологічному напруженні, у неї
проявляється надмірний страх за своє життя, страх перед тваринами і
комахами, страх пиття води з водойм. Постійна психічна напруга швидко
виснажує сили, призводить до зривів і помилок у поведінці. В цілому, страх
різного ступеня є певним обмежувачем, що не дає організму піддатися
загибелі. Також не варто всіма силами переборювати страх, наприклад, якщо
один з членів групи панічно боїться висоти, лідер повинен прокласти інший
маршрут, на якому відсутні вершини і хребти.
Розглянемо особливості наступного фактору виживання в
екстремальних умовах життя – перевтомі. Вона проявляється у фізичному і
моральному напруження особистості. Для свого виживання людині необхідно
добувати їжу, будувати укриття, заготовлювати дрова для багаття тощо. І все
це відбувається без наявності спеціального інструменту, при постійній
нестачі калорій в організмі. На розвиток перевтоми впливає постійне
недосипання, страх, несприятливі погодні умови. У таких умовах кожен новий
день буде важчим, ніж попередній. Наприклад, в перші години виживання
температура – 15°С переноситься легше, ніж 0°С через кілька днів.
Перевтома знижує працездатність і реакцію на небезпеку, волю до
виживання. Для запобігання перевтомі необхідно своєчасно відпочивати.
Роботу треба виконувати частинами з перервами на відпочинок. У такій
ситуації не можна працювати до повної перевтоми, необхідно пам’ятати, що у
людини обмежений запас міцності, і його не можна розтрачувати в перші
години, оскільки невідомо, скільки ще доведеться виживати. Таку важливу
справу, як споруда укриттів, необхідно робити задовго до настання темряви,
щоб не поспішати з останніх сил. Також необхідно піклуватися про комфорт
нічного сну, оскільки тільки у сні людина максимально відновлює свої сили, і
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якщо вона всю ніч підтримувати багаття, щоб не замерзнути, або не спати
через незручне ложе, це тільки ще більше посилить перевтому. Лідер
повинен організувати людей, уважно слідкуючи за станом тих людей, які
захворіли, слабкі, мають вади, пов’язані зі статтю, віковим старінням
організму. При цьому важлива з його боку емоційна підтримка, оптимізм,
працездатність, сила волі тощо.
Самотність при індивідуальному виживанні сильно впливає на людину,
не тільки через психологічну складову її особистості, а й через фізичну –
людина все робить сама, немає можливості розділити з ким-небудь
обов’язки. Наодинці сама з собою людина більш схильна до стресів і депресій.
Для зниження такого негативного ефекту кожну хвилину краще займати
себе якимось заняттям. Багато хто в такій ситуації розмовляє з предметами
або з уявними співрозмовниками, і такий метод може допомогти у
виживанні на самоті. При усвідомленні катастрофічності ситуації лідери,
насамперед, думають про відповідальність за те, що відбувається і про
необхідність збереження життя людей. Протиріччя у такій поведінці
знаходить цілком логічне пояснення. Справа в тому, що як тільки людина
починає думати про власну поразку, про власну небезпеку, у неї виникає
хвиля негативних, потужних емоцій, що ведуть до різкого гальмування в
регуляції багатьох психофізичних процесів. Звідси в одних постраждалих
надмірна, безтямна рухова активність, а в інших нерухомість і ступор.
Іншими словами, тільки «суперустановка» лідера на порятунок інших може
забезпечувати визволення власної психіки від панічного страху і дати
простір самоволодінню. Тому найбільш ефективним методом приборкати
власну розгубленість і забезпечити самовиживання за рахунок чітких і
рішучих дій може бути тільки психологічна установка лідера на порятунок
інших. Переключивши свої емоції на постраждалих, вони «знімають» їх із
себе: врятовуючи постраждалих, вони забезпечують адекватність і логічність
власних дій, тим самим рятуючи і себе. Така психологічна установка має
надзвичайну важливість для співробітників поліції, працівників служби
порятунку, медичних працівників, психологів та інших людей, за родом
служби і обов’язком покликаних у будь-яких умовах забезпечувати порядок
та надавати допомогу постраждалим. Саме здатність абстрагуватися від
власної катастрофи в екстремальній життєвій ситуації повинна бути цільною
у лідерів. «Парадоксальність» такого психологічного ходу за результатами
безцінна, тому що врятовуючи інших – рятуєш себе.
Безумовно, психологічне загартування лідера перешкоджає розвиткові
панічного настрою, страху, надає можливість позбутися страху самотності,
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дозволяє сконцентрувати волю і знайти правильний вихід з безвихідного
становища. Слід зазначити, що лідерство сприяє формуванню позитивного
соціально-психологічного
самопочуття,
задоволення
досягненнями
результатів спільної роботи в боротьбі з екстремальними умовами життя.
Висновком нашого дослідження є те, що лідерські якості особистості
такі, як: організованість, відповідальність, оптимізм, воля в подоланні
перешкод, вміння керувати своїми емоціями, твердість духу, наполегливість,
психологічна підтримка інших допомагають пережити екстремальні умови
життя. Розвиток лідерських якостей є необхідним при підготовці
співробітників поліції, працівників служби порятунку, медичних працівників,
психологів та інших людей, за родом служби і обов’язком покликаних у будьяких умовах забезпечувати порядок та надавати допомогу постраждалим.
Перспективою досліджень є визначення раціональних шляхів,
способів і педагогічних технологій виявлення й наступної цільової
професійної підготовки та особистісного розвитку потенційних лідерів серед
студентів вищих технічних закладів.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ СЕНСОРНОЙ ДЕПРИВАЦИИ
Показано, каким образом сенсорная депривация влияет на изменения в поведении и
деятельности человека, а также рассмотрены факторы, которые влияют на
депривационную стойкость.
Ключевые слова: сенсорная депривация, стимул, измененные состояния сознания,
депривационная стойкость.

Постановка проблемы. Сенсорная депривация (sensorydeprivation) –
состояние, характеризующееся значительным снижением восприятия
поступающей сенсорной информации [5]. Основными входными сенсорными
каналами, по которым в организм человека поступает различная
информация, являются органы чувств. При блокировании этих каналов
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отмечается утрата человеком ощущения реальности, времени и
пространства, возникновение различных галлюцинаций, беспокоящих
мыслей, а иногда и проявления дисфункций нервной системы.
Даже незначительная сенсорная депривация, возникающая у ребенка в
раннем детстве, может иметь серьезные последствия в будущем. Ранняя
депривация нормального слуха может привести к сильной задержке
интеллектуального развития и значительно затруднить обучение ребенка.
Депривация нормального контакта и стимулов, которые возникают между
матерью и ребенком (феномен госпитализма), может привести к серьезным
и не поддающимся полной коррекции отклонениям в последующем
развитии личности ребёнка [3].
Изложение основного материала. Феноменология изменённых
состояний сознания, вызванных сенсорной депривацией, многообразна.
В литературе описываются состояния, возникающие в связи с длительным
пребыванием на море, в Арктике и Антарктике, в пустынях и подземных
пещерах, в ситуации одиночного тюремного заключения и др.; клинические
феномены, сопровождающие билатеральную операцию катаракты,
абсолютную иммобилизацию или длительное ограничение подвижности,
состояния больных полиомиелитом, помещенных в специальный
респиратор, и больных с полиневритом, при котором притупляются
ощущения и парализуется моторная активность.
Несмотря на то, что кратковременная сенсорная депривация давно
получила известность как метод терапии наркотической, никотиновой и
прочих видов зависимостей и хронических болей и т. д. [8], условия
длительной сенсорной депривации представляют собой опасность для
психологического и психического здоровья личности.
В многочисленных экспериментах целенаправленно создавались
условия, формирующие у испытуемых такие виды сенсорной депривации,
как: 1) снижение абсолютного уровня сенсорных входов (путем заключения
в звуконепроницаемую камеру или погружения в воду), 2) редукция
паттернированности поступающих сигналов (например, с помощью
полупрозрачных очков, пропускающих рассеянный свет без форм),
3) снижение вариабельности стимуляции без редукции паттернированности
(например, в ситуации монотонии) [1].
Психиатр Мр. Кенна отмечает, что во время проведения
экспериментов, включающих в себя сенсорную депривацию на протяжении
шести часов, абсолютное большинство участников эксперимента
предпочитали спать. Кена выдвигает предположение о том, что сон является
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одним из неосознаваемых путей борьбы организма с пагубным влиянием
сенсорной депривации [9]. Джон Качиоппо пишет о снижении
восстановительной функции сна под влиянием длительной изоляции, а
также о медленном развитии в таких условиях патопсихологических
процессов [7].
Карли Фрайтнер отмечает высокий процент суицидов среди
заключённых, живущих в условиях «повышенной безопасности» («super
maximum security»), которые проводят большую часть времени в маленьких
одиночных камерах, лишённых окон, и только раз в несколько недель
получают возможность совершать гигиенические процедуры. Также у
многих ранее психически здоровых заключённых, находящихся в
длительной изоляции, со временем отмечаются клинические симптомы,
ассоциируемые с психотическими аффективными расстройствами [6].
Техники редукции стимуляции используются для исследования
адаптации человека к непривычным или экстремальным условиям труда и
обитания (таким, как монотонная деятельность, длительное пребывание в
ограниченном пространстве, малая подвижность, сенсорно обедненная среда
и т. д.). Проводятся испытания в сурдокамерах (звуконепроницаемое
помещение) и гермокамерах (звуко- и теплоизолированное помещение),
опыты в условиях гипокинезии (уменьшения двигательной активности),
гиподинамии (уменьшения силовой нагрузки на скелетную мускулатуру),
строгого постельного режима или погружения в иммерсионную среду. Также
осуществляется наблюдение за участниками полярных экспедиций,
сотрудниками арктических и антарктических станций.
Вопрос об индивидуальных последствиях депривации интересен в
плане выявления факторов, определяющих состояние человека в ситуации
сенсорной депривации. Реакции людей зависят во многом от
преобладающих потребностей, систем навыков, защитных и адаптивных
механизмов. Выраженность эффектов сенсорной депривации прямо связана
с её степенью [4].
Влияние депривации на поведение и деятельность человека
подтверждена многими исследованиями. Есть данные, что у лиц
экстравертированного типа нарушения выражены сильнее, чем у
интровертов [2]. А. Силвермен, исследуя сенсорную депривацию, провел
эксперимент, в котором выбрал среди студентов шесть испытуемых,
«ориентированных вовне», и пять, «ориентированных на себя», и подверг
обе группы двухчасовой сенсорной депривации. Он установил, что первые
продемонстрировали более плохие результаты в тестах перцепции, эти
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испытуемые были более беспокойными и возбужденными, у них было
больше фантазий и они были более подозрительными [1].
Индивидуальные различия в реакциях на депривационные ситуации
могут определяться также особенностями проявления у разных людей
потребности в стимуляции. В одном из экспериментов, проводимых в
Принстонском университете, испытуемые, находясь в плавательной камере,
имели возможность получить в течение эксперимента простой зрительный
раздражитель. Нажимая на выключатель, они могли освещать несложный
линейный рисунок и рассматривать его в течение короткого времени.
В зависимости от того, как испытуемые использовали данную возможность,
они были разделены на лиц с малой выдержкой и на лиц со значительной
выдержкой. У шести испытуемых, которые не смогли вынести
экспериментальной ситуации дольше 37 часов, отмечалось в среднем
183 секунды просматривания рисунка в течение первого дня. В отличие от
них девять испытуемых, оставшихся в экспериментальной ситуации
полностью 72 часа, рассматривали рисунок в течение того же времени в
среднем лишь 13 секунд [4]. Ученые предполагают, что значимым фактором
«депривационной устойчивости» является мотивация. Направленность
человека на решение задачи, готовность дойти до результата повышает
адаптационные возможности.
Исследования показывают, что лица с нервно-психической
устойчивостью в целом легче переносят ситуации сенсорной депривации.
Невротики чаще переживают сильные приступы тревожности и даже
паники. Лица возбудимого, безудержного типа демонстрируют более яркие
формы после изоляционного гипоманиакального синдрома [1]. Анализируя
исследования по проблеме влияния депривации на поведение и
деятельность человека, можно сделать выводы.
Вывод.
Кратковременная
сенсорная
депривация
может
использоваться в качестве терапевтического метода, а долговременная и
полимодальная – несёт опасность для психологического и психического
здоровья человека; психологические изменения личности в условиях
сенсорной депривации зависят, во первых, от степени депривации, во
вторых – от депривационной устойчивости личности; депривационная
устойчивость личности зависит от общей нервно-психической устойчивости
личности, мотивации достижения определённой цели, а также
интровертивнной направленности личности; невротики, лица возбудимого
типа и экстравертивной направленности тяжелее переносят условия
сенсорной депривации.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ РИЗИКОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ
У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ
Розглянуто різні напрями дослідження ризику, погляди на причини та прояви
ризикованої поведінки у складних (небезпечних) ситуаціях. Показано, що на прояв ризику
впливають особистісні якості та особливості ситуації.
Ключові слова: ризикована поведінка, складна ситуація, мотивований ризик,
екстремальна поведінка.

Постановка проблеми. Ризик у психології – це ситуативна
характеристика діяльності, яка полягає у невизначеності її результату та
можливих несприятливих наслідках у випадку неуспіху. Сьогодні немає
загальноприйнятого або узгодженого поняття предметної галузі «ризик»,
його концептуального та операційного змісту.
Аналіз актуальних досліджень. У психологічних дослідженнях з
проблеми ризику можна виділити три основні напрямки дослідження
означеної проблеми. Перший визначає ризик як ситуативну характеристику
дій (діяльності) суб’єкта. Ризик розглядається як міра очікуваного
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неблагополуччя, котра визначається поєднанням імовірності невдачі та
рівня втрат (шкоди, програшу). Психологічний зміст такого визначення має
надто загальний характер, оскільки йдеться про активність суб’єкта, його
діяльність чи дії. Другий напрям розглядає ризик як ситуацію вибору між
альтернативними чи можливими варіантами дій і безпосередньо вписується
в контекст прийняття рішення.
У психологічному плані зміст поняття «ризик» операціоналізується за
допомогою різних шкал, котрі відносяться до таких психологічних
реальностей як рівень домагань, здібності суб’єкта і т. п. Третій напрям
вивчає взаємозв’язок індивідуальної та групової поведінки в ситуаціях
ризику і відбиває собою соціально-психологічний аспект явища [6].
Таким чином, можна стверджувати, що поняття «ризик» нероздільно
пов’язане з уявленнями про дії суб’єкта, і може бути визначено як
характеристика цієї дії. Ризик є оцінкою можливості здійснення дії та
досягнення результату, відповідно до цілі [7].
Фундаментально досліджував дану проблематику В. А. Петровський, у
дослідженнях якого продемонстровано можливість існування так званого
«надситуативного ризику» [2]. Надситуативність розглядається як ознака
поведінки і діяльності, що полягає у виході людини за межі вимог і умов
даної ситуації, запропонованої йому вихідної задачі. У результаті кінцева
мета активності виявляється досягнутою краще, ніж можна було припускати.
О. Н. Яницький розглядає ризик як соціальний феномен та виділяє дві
лінії його вивчення – помірковану та радикальну. Прихильники поміркованої
вважають, що ризик – це об’єктивно існуюча небезпека, яка завжди
опосередковується соціальними та культурними стереотипами і процесами.
Представники радикальної думки стверджують, що ризику як такого не
існує. Є лише сприйняття ризику, яке завжди буде продуктом історично,
політично і соціально обумовленого погляду на світ [9].
Є. П. Ільїн говорить, що ризик являє собою постійний і непереборний
компонент будь-якої соціальної діяльності, виступає не просто будь-яким
соціокультурним середовищем або умовою дії, а як невід’ємна частина
соціальності. Ризик відіграє істотну роль в управлінні, у процесі прийняття
рішень, захищає від консерватизму і конформізму. Певна міра ризику
необхідна і вченому, і підприємцю, і політику [4]. Д. Канеман і А. Тверскі
описали кілька стратегій оцінки ризику, які людина використовує в
буденному житті (так звану «наївну евристику»). Зокрема, вони відзначили,
що при оцінці ризику індивід спирається на правила доступності та
репрезентативності. Правило доступності означає, що як найвірогідніше
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оцінюватиметься легший результат. Використанням цього правила можна
пояснити песимістичні оцінки ризику потрапити в дорожньо-транспортну
пригоду або захворіти на рак. Правило репрезентативності відображає
схильність людей враховувати при оцінці ступеня ризику характерні описи
відповідних ситуацій і людей, які в них задіяні [10].
Виклад основного матеріалу. Поведінка людини у складній ситуації
залежить не тільки від її об’єктивних умов, але й від того, наскільки
адекватно ці умови відбиваються в її свідомості. Ступінь адекватності
відображення суб’єктом складних життєвих ситуацій, як показують
дослідження, значною мірою залежить від його індивідуальних якостей. Так,
люди, що відрізняються слабкістю нервової системи, тривожністю, звичайно
завищують ступінь небезпеки і можливості її реалізації. Людям же, рухомим
сильним спонуканням до досягнення мети і отримання виграшу від цього,
властиво деколи, навпаки, занижувати рівень небезпеки і вважати
можливість її прояви менш вірогідною, ніж насправді. Вплив особистісних
якостей особливо сильно відбивається на здійсненні вибору в складних
життєвих (іноді небезпечних) ситуаціях. На виборі сильно позначається така
якість особистості, як індивідуальна схильність до ризику.
Сучасні дослідження показують, що у виявленні та розвитку схильності
індивіда до ризику зростає роль особистісних чинників, зокрема, така риса
особистості як пошук нових відчуттів, котра може і виражається на
поведінковому рівні у формі генералізованої тенденції схильності до ризику,
пошуку раніше невідомих, різноманітних інтенсивних відчуттів і
переживань, прагнення до фізичного ризику заради чуттєво-емоційного
досвіду. Також наявність ситуації, яка вимагає підтвердження своєї позиції,
штовхає суб’єкта на ризик, котрий допомагає йому самоствердитися та
виділитися серед інших, і, таким чином, підтвердити свою унікальність та
своєрідність. Виявлено, що особи, котрі мають високий рівень схильності до
ризику, демонструють імпульсивні непомірковані дії та знижену адаптацію
до змінних умов [1].
Ризикована поведінка визначається, з одного боку, об’єктивно діючими
ситуативними факторами, а з іншого боку, індивідуальними якостями
суб’єкта, тобто слід звернути увагу на два види прояву ризику: на категорію
мотивованого (ситуативного) ризику, коли люди ризикують заради
досягнення певних вигод (виграшу, отримання схвалення тощо), і на
категорію невмотивованого (безкорисливого) ризику. Якщо мотивований
ризик є засобом адаптації, пристосування суб’єкта до ситуації і діє в ній
небезпеки, то невмотивований ризик, як показують дослідження, виявився
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явищем іншої психологічної природи. Невмотивований ризик спрямований
вже не на пристосування до небезпеки, а швидше на протидію їй, на
усунення цієї небезпеки. Тут поведінка організована таким чином, щоб при
зустрічі з небезпекою показати, що їй можна протистояти, а отже, довести,
що для суб’єкта такої небезпеки не існує. Тому, реалізуючи таку стратегію
поведінки, суб’єкт не уникає небезпеки, не відмовляється від ризику, а
спеціально вибирає варіант дій, який прийнято вважати небезпечним, для
того щоб довести, що він здатний і в цій ситуації зберігати безпеку.
Прояву немотивованого ризику, крім того, сприяють і усталені
соціальні установки, які стверджують цінність такої стратегії поведінки (це
підтверджують і приказки: «ризик – благородна справа», «боягуз не ризикує»
тощо). Здійснюючи стратегію поведінки в розрізі таких установок, суб’єкт як
би долучається до суспільних норм, жертвуючи своїми індивідуальними
інтересами, стаючи над своєю безпекою. Таку спонукальну дію установок
породжує спрямованість до небезпеки, «смак до ризику». З цих позицій і
тривожність суб’єкта можна розцінювати як деяку прикутість до небезпеки,
стимулюючу весь організм на її подолання.
У зв’язку з цим доцільно всі ситуації, які потенційно можуть
неблагополучно закінчуватися, розділити на два класи: перший – ті ситуації,
завершення яких може бути неблагополучним для суб’єкта, але
безпосередньо не залежить від нього і не визначається його актуальними
діями, – небезпечні ситуації; другий – ситуації, завершення яких прямо
залежить від дій людини, визначається її рішенням і актуальними діями, –
ситуації ризику.
Ситуації ризику виникають тільки тоді, коли з’являється суб’єкт, який
діє в цій ситуації. При цьому потрібно відмітити, що ситуація ризику може
бути небезпечною, якщо суб’єкт повинен в ній діяти, але небезпечна ситуація
не обов’язково являється ризикованою. Ризик в його «чистому» вигляді ще
не пов’язаний з небезпекою. Для різних суб’єктів, діючих в одних і тих же
умовах, ситуація може бути різною – ризикованою для одного і не
ризикованою для іншого. Ризик в цьому випадку може бути визначеним як
можливість не одержати бажаний результат в актуальній діяльності.
Одним із видів прояву схильності до ризику є екстремальна поведінка –
прагнення особистості до такого типу поведінки, яка має на увазі високий
ступінь ризику отримання фізичних травм. Ключовим моментом
перебування особистості в екстремальній ситуації є зустріч зі смертю;
переживання смертності та безпорадності наділяє життя новим змістом,
сприяє відновленню власної «глибинної дійсності» [8].
47

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
Екстремальна поведінка передбачає певний вплив на організм, більше
того, вона може викликати в ньому гранично допустимі з тих чи інших
міркувань зміни. Загроза життю та здоров’ю в екстремальних умовах є також
потужним психогенним фактором, який сприяє виникненню психічних
порушень різної глибини та тривалості, як ізольованих, так і в поєднанні з
соматичними ураженнями.
Висновки. Аналізуючи наукові дослідження з проблеми ризикованої
поведінки, можна дійти висновку про те, що схильність до ризику – це не
просто особистісна якість. Вона неоднаково проявляється в різних умовах.
Вибір суб’єктом конкретної альтернативи, пов’язаної з певним ступенем
ризику, залежить на тільки від впливу зовнішнього середовища, але і від дії
психологічних чинників. На вибір рішення впливає індивідуальність,
темперамент, психологічний склад, мотиви, відносно стійкі властивості
особистості тощо.
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УДК 159.9.378
Зливков В. Л., Лукомська С. О.
ОСОБИСТІСНА АВТОНОМІЯ У КОНТЕКСТІ АВТЕНТИЧНОСТІ
ОСОБИСТОСТІ
Проаналізовано зв’язок особистісної автономії та автентичності, визначено, що
оптимістичний атрибутивний стиль діяльності, впевненість у власних силах,
соціальна сміливість характеризують автентичну особистість.
Ключові слова: автентичність, автономія, особистість, самодетермінація.

Постановка проблеми. Сучасне суспільства має потребу в пошуках
шляхів створення сприятливих умов для максимального розвитку
особистості, ефективності її життєвого шляху. Натепер соціальна ситуація
визначається з одного боку повністю зруйнованими традиціями та
соціальними регуляторами, що діяли ще у недалекому минулому, а з іншого –
людина позбавлена звичної регуляції ззовні та внутрішніх опор та перебуває
у ситуації екзистенційного та ідеологічного вакууму, що спонукає її до
необхідності пошуку опори у собі, до того, щоб самій направляти та
регулювати власне життя. Тобто необхідність самостійного вибору,
наявність внутрішніх критеріїв оцінки, дій у відповідності до власних
психологічних особливостей – тобто необхідність набуття особистістю
автономії – виступає на перший план.
Дотичним до особистісної автономії є поняття «автентичність», яке в
екзистенціальній психології пов’язано з проблемами самовизначення та
самоконституювання людини, зумовленості зроблених нею виборів і
можливості володіти власним буттям. Важливим критерієм автентичності є її
суб’єктивність, тобто неможливість повної об’єктивації досвіду автентичності,
який, як будь-яка форма досвіду, носить риси інтегрального феномена, що
включає раціональні і чуттєво-емоційні складові [1].
Аналіз актуальних досліджень. Ідея особистісної автономії без
конкретного виділення цього поняття може бути знайдена в працях авторів
різних напрямків психології: в принципі оволодіння своїми мотивами
(Л. Виготський), в процесі взаємовизначення людини зі світом
(С. Рубінштейн), у здійсненні вчинку (М. Бахтін), в активному і
усвідомленому утвредженні людської особистості у діяльності (О. Леонтьєв),
у здійсненні особистісного вибору (О. Асмолов), у принципі позитивної
свободи для самотворення, у необхідності вибору між мотивами
(Е. Василюк), у прояві надситуативної активності (A. Петровський), в понятті
іманентної детермінації (І. Дорфман). Проблему автономії можна виявити в
гуманістичній психології і у авторів, які дотримуються близьких до неї
поглядів: у понятті позитивної свободи і продуктивної активності
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(Е. Фромм), а також її зв’язку із психічним здоров’ям (Р. Мей), в
самоденцентрації (В. Франкл) і повноцінному функціонуванні людини
(К. Роджерс), і метамотивації (А. Маслоу).
Виклад основного матеріалу. На думку Д. Леонтьєва, автономія
виступає найбільш із базових психологічних потреб і виявляється в процесі
вибору і ухвалення рішень. Проте автономія представляється неоднорідним
конструктом, виділяють її реактивну і рефлексію форми, які виявляються в
різних, почасти протилежних поведінкових патернах. Реактивна автономія
виявляється в опорі обмеженням, контролю, запереченні порад і допомоги
оточуючих, підкресленні самостійності, незалежності і відособленості.
Рефлексивна автономія виявляється у відчутті автентичності, свободі
вибору, відповідальності і залученості в групову діяльність [2].
У емпіричному дослідженні ми визначили особливості вираженості
автентичності при різних каузальних атрибуціях і вираженості
стресостійкості. Для вивчення вираженості автономії ми використали
методику «Внутрішня мотивація» (питальник каузальних орієнтації Е. Десі і
Р. Райана). Для визначення рівня автентичності використано «Шкалу
автентичності» (A.M. Wood, P. A. Linley, J. Maltby, M. Baliousis, S. Joseph, 2008,
адаптації С. Нартової-Бочавер і В. Бардадимова, 2012) [3]. Згідно із даною
методикою, автентичність є найсильнішим фактором, що визначає рівень
суб’єктивної задоволеності життям. У контексті дослідження нами
перекладено та апробовано методику вимірювання психологічної пружності
Connor–Davidson Resilience Scale (CD-RISC, 2007), яка визначається як процес
адаптації особистості до сильних стресових умов, що змінюється із набуттям
людиною життєвого, у тому числі й травматичного досвіду.
Отже, досліджувані із зовнішнім видом контролю (чоловіки – 19,23%,
жінки – 23,07%) характеризуються пасивною суб’єктною позицією щодо
власного життя. Значною мірою вони покладаються в організації значущих
подій на референтних інших, саме тому в них високі домагання та
вимогливість до них і низький рівень усвідомлення власної відповідальності
за результати своєї діяльності. Досліджувані із даним типом саморегуляції
керуються в організації власної діяльності засвоєними інтроектованими
нормами та установками від референтних дорослих, проявляють емоційну
залежність від них, мають завищені вимоги до себе й до інших.
У досліджуваних із зовнішнім видом контролю спостерігається низький
рівень психологічної пружності (12,6) і автентичності (автентичність
самовиразу – 22,1; необмеженість іншими – 11,3; самоприйняття – 20,1).
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Досліджувані із автономним внутрішнім контролем (чоловіки –
15,38%, жінки – 17,30%) керуються власнообраними засвоєними зразками
поведінки. Вони чутливі до схвальних оцінок від референтних осіб,
проявляють ініціативу та впевненість у собі при виконанні діяльності.
Автономний тип з переважаючим власним спонуканням характеризує
досліджуваних як відповідальних і самоорганізованих, ініціативних та
активних у прийнятті важливих рішень свого життя, схильних до
креативного розв’язання життєвих проблем. Виявлено високий рівень
психологічної пружності (38,4) і високий рівень автентичності
(автентичність самовиразу – 30,4; необмеженість іншими – 34,9;
самоприйняття – 28,6).
Досліджувані із безособовим внутрішнім контролем (чоловіки –
13,46%, жінки – 11,53%) орієнтуються переважно на суспільно прийняті
стереотипи, будуючи певною мірою залежними від них. Їхня поведінка
виявляється у прагненні зробити висновок на підставі обмеженої інформації,
це значною мірою полегшує життя досліджуваних, дозволяючи усі події
приписати зовнішнім обставинам або проявам долі. При цьому такі особи не
відчувають себе автономними і здатними самостійно приймати рішення.
У них спостерігається низький рівень психологічної пружності (10,1) і
автентичності, при цьому вираженим є така складова автентичності як
самоприйняття (30,2) та спостерігаються низькі показники за автентичністю
самовиразу – 12,5 й особливо – необмеженістю іншими – 4,2. Проведений
кореляційний аналіз дозволяє характеризувати автентичних особистостей
як таких, що мають високий рівень автономного внутрішнього контролю й
високий рівень психологічної пружності, натомість автентичність
самовиразу і високий рівень самоприйняття статистично значуще пов’язані
із безособовим внутрішнім контролем, низьким рівнем психологічної
пружності й загальним низьким рівнем автентичності, зумовленим
високими показниками за показником необмеженості іншими. Низькі
показники усіх складових автентичності спостерігаються при зовнішньому
виді каузальних орієнтацій і низькій психологічній пружності.
Висновки. Отже, особистісна автономія – це механізм саморегуляції і
самодетермінації, що реалізується як усвідомлений вибір особистістю
способу дій, обумовленого як внутрішніми спонуками, так і умовами
довкілля. Набуття автономії є результатом сформованої ідентичності, а у
проблемних ситуаціях, коли необхідно самостійно зробити вибір,
орієнтуючись на власні пріоритети та цінності, особистісна автономія тісно
пов’язана із автентичністю. Автентичні стосунки є соціальними
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інтеракціями, що полягають у відкритості при спілкуванні з іншими людьми,
відсутності бажання справити на них гарне враження чи маніпулювати ними.
Соціальні аспекти автентичності можуть бути краще розкриті і пояснені
через дослідження їх зв’язків з такими індивідуально-груповими станами, як
конгруентність, депривація, інтернальність / екстернальність, оптимізм /
песимізм, депресивність та ін.
За результатами дослідження виявлено, що автентичні особистості
характеризуються високими рівнями автономного внутрішнього контролю
та психологічної пружності. Низькі показники всіх складових автентичності
спостерігаються при зовнішніх каузальних атрибуціях і низькій
психологічній пружності. Перспективи подальших розвідок у даному напрямі
полягають у з’ясуванні зв’язків характеристик автентичної особистості з
іншими її психологічними рисами та властивостями.
ЛІТЕРАТУРА
1. Арчакова Т. О. Жизнестойкость против факторов риска [Электронный ресурс]
/ Т. О. Арчакова // Электронный сборник статей PsyJournals. 2009. – N1. URL:
http://psyjournals.ru/issues.
2. Корчікова І. Діалектика особистісної автономії та ідентичності у процесі
соціалізації / І. Корчікова // Проблеми загальної і педагогічної психології. – 2010. –
Т.ХІІ. – Ч. 1. – С. 285–294.
3. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой
реальности / Д. А. Леонтьев. – М.: Смысл, 2003. – 487 с.

УДК 37(09) (438)
Козир М. В.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ
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У статті висвітлено особливості формування педагогіки нового формату в
умовах розвитку інформаційного суспільства; зроблено спробу дослідити теоретичні
засади процесу формування ІКТ-педагогіки як альтернативної складової освітнього
процесу на основі вивчення особливостей поняття «інформація».
Ключові слова: ІКТ-педагогіка; інтеграція; інформаційна компетентність;
інформаційний простір; інформація; освітній процес.

Постановка проблеми. Побудова національної системи освіти в
Україні передбачає новий підхід до професійної підготовки майбутніх
спеціалістів, спрямований на подолання кризи в освіті, яка виявляється,
передусім, у невідповідності знань студентів запитам особистості,
суспільним потребам і світовим стандартам, у знеціненні соціального
престижу освіченості та інтелектуальної діяльності. Основним критерієм
роботи навчального закладу є рівень підготовленості випускників,
раціональне поєднання їх теоретичних знань з умінням застосовувати їх на
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практиці, що визначає потребу вести пошук ефективних форм і методів
навчання, удосконалення програм, навчальних планів, розробку нових
навчальних методик, навчальних посібників.
Модель сучасної вищої освіти передбачає створення єдиного освітнього
простору, що формує умови для вільного руху інформації швидкого доступу
до неї всіх учасників освітнього процесу. Провідними етапами інтеграції ІКТ
в український освітній простір є наступні: мотивація; моделювання явищ і
процесів; повсюдне навчання; навчання у співпраці; доступ до ресурсів;
навчання через засвоєння та заучування інформації, адже «підвищення рівня
інформаційної культури, розвиток практичних навичок роботи з
комп’ютером, мережними технологіями, Інтернет, процес використання
сучасних інформаційних технологій у педагогічній науці й практиці є однією
з характерних рис освіти, якісних змін освітнього та навчальноінформаційного простору [1].
Використання технологій, які перетворюють процеси навчання і
набуття знань, допомагає підвищувати рівень ІКТ-освіченості населення та
підготувати висококваліфікованих спеціалістів для ринку праці.
Інформаційна компетентність викладачів і учнів виявляється в умінні
технологічно мислити і передбачає наявність аналітичних, проектних,
прогностичних умінь в засвоєнні і застосуванні інформації.
Аналіз актуальних досліджень. Вивчення низки сучасних досліджень
щодо інформаційної компетентності свідчить про те, що це поняття
визначається неоднозначно різними авторами (В. Акуленко, Н. Баловсяк,
М. Дзугоєва, О. Зайцева, О. Семенов, Н. Таїрова, О. Толстих). Інформаційну
компетентність називають однією з ключових компетентностей А. Ахаян,
Н. Баловсяк, С. Брандт, О. Іонова, В. Кремень, О. Матвієнко тощо.
Дослідженням у галузі інформаційної компетентності також присвячено
праці О. Буйницької, Ю. Зубова, Н. Насирової, В. Фокєєва та інших. Низка
вчених розглядає інформаційну компетентність як складову професійної
компетентності [2].
Виклад основного матеріалу. Останнім часом в освіті головну роль
відіграють партнерська взаємодія і глобальний підхід, які мають
відображати загальний рівень професійного розвитку викладачів. На нашу
думку, це обумовлює процес формування педагогіки нового типу, а саме:
ІКТ-педагогіки як альтернативної складової сучасного освітнього процесу.
ІКТ-педагогіка спрямована на розв’язання наступних стратегічних завдань:
навчання головним цінностям і передача культурного спадку; підтримка
індивідуального розвитку молоді та дорослих; популяризація демократії,
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підвищення ролі громадян у суспільстві; заохочення до міжкультурної
взаємодії та мирного врегулювання конфліктів; покращення стану здоров’я
та благополуччя у суспільстві шляхом якісної освіти; підтримка
економічного розвитку держави, боротьба з бідністю, досягнення кожним
громадянином власного успіху [6, 311].
Навички застосування ІКТ – це здатність використовувати
інформаційні технології для вирішення нагальних проблем. Вони є
необхідними для вчителя майбутнього. Розроблення інноваційних способів
використання технологій забезпечує глобальні можливості у галузі освіти.
На нашу думку, головною умовою переходу від традиційної педагогіки до
нової як альтернативної складової сучасного освітнього процесу в Україні і в
світі в цілому є готовність учасників даного процесу до експериментів і
ризиків. Варто взяти до уваги той факт, що сучасні учні є «цифровими
аборигенами», тобто вони сприймають ІКТ як норму реального життя, на
відміну від учителів, у яких виникають певні ускладнення у процесі
застосування ІКТ як у професійній галузі (власне як офісних користувачів
ПК), так і в побутовому житті (традиційне використання звичної для людини
ХХ століття техніки, а не цифрових гаджетів ХХІ століття).
Для поділу навчання на галузі, у яких найвищі рівні базуються на
вміннях, набутих на нижчих рівнях, скористаємося таксономією Боула
(див. Рис. 1).

Рис. 1. Таксономія Боула
Наведені рівні є між собою тісно пов’язаними і сприяють якісній
інтеграції ІКТ у сучасний освітній простір (див. Табл. 1). Наголосимо на тому,
що на відміну від традиційної педагогіки індустріального суспільства, яка
спиралася на парадигму передачі знань, нова ІКТ-педагогіка як
альтернативна складова сучасного освітнього процесу спирається на
парадигму управління знаннями, оскільки на часі актуальним є питання
«інтелектуалізації» економіки, коли зростає попит на якісну освіту,
визначним є вплив освіти в цілому на соціальний організм, встановлюється
взаємодія освітології з іншими науками, такими як філософія, соціологія,
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культурологія, економіка, політика, теорія управління, законодавство тощо
(Огнев’юк В. О., Сисоєва С. О., 2014, с. 5 )».
Таблиця 1
Структура інтеграції ІКТ у сучасний освітній простір
Орієнтир на учня

Підтримка

Саморегуляція

Самоперевірка

Вирішення проблем

Використання ІКТ

Практична цінність

Інноваційність

Раціональність

Досягнення мети

Актуальність

Проектний підхід

Спільна робота
Особистісно
зорієнтований
підхід
Розповсюдження
Врахування
культурних
особливостей
Наявність ресурсів
Дослідницький
підхід

Формування знань
Активне навчання
Міждисциплінарний
підхід
Захоплення
Керованість
Цифровий висновок

Висновки. Отже, перехід до конкретного освітнього середовища, Ваш
власний вибір нового підходу та педагогіки нового типу в умовах
інформаційного суспільства залежить від: упевненості, знань, власного
досвіду і мотивації. На часі актуальним є питання формування навичок
використання ІКТ у процесі освіти, тобто здатності застосовувати технології
для рішення проблем і розв’язання освітніх задач: участь у відео- та онлайнконференціях; створення та використання освітніх блогів і веб-сайтів;
можливості дистанційного навчання; виробництво освітньої Інтернетреклами тощо.
ЛІТЕРАТУРА
1. Кравчина О. Є. Аналіз світового досвіду застосування ІКТ в адміністративній
роботі вчителя / О. С. Кравчина. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ukped.com/predmetni-metodiki/informatika1/4490-analiz-svitovoho-dosviduzastosuvannya-ikt-v-administratyvniy-roboti-vchytelya.html
2. Партико З. В. Теорія масової інформації та комунікації. – Л.: Афіша, 2008. – 290 с.
3. Петухова Т. В. Современная парадигма информационного общества как основа
стратегии формирования информационной компетенции специалиста / Т. В. Петухова. –
Оренбург: Изд-во ОГУ, 2005. – С. 116–123.
4. Початок роботи з Web документами. Посібник до вивчення та практичної
роботи для слухачів курсів підвищення кваліфікації. Для всіх форм навчання. / укл.
Покришень Д. А. – Чернігів: ЧОІППО, 2011. – 88 с.
5. Microsoft PowerPoint 2003 для педагогічних працівників. Посібник до вивчення
та практичної роботи для слухачів курсів підвищення кваліфікації. Для всіх форм
навчання. / Укладачі: Покришень Д. А., Сподаренко І. Й., Шемет В. П. – Чернігів: ЧОІППО
2011. – 47 с.
6. Partyko, Z. V. The modern paradigm of information science: Informology // Automatic
documentation and mathematical linguistics. Translations of selected articles from nauchnotekhnicheskaia informatsiia. – 2009. – Vol. 43. – № 6. – P. 311–320.

55

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
Kozlovа I.
NON-NORMATIVE LIFE CRISES AND PSYCHOLOGICAL STATE
OF AN INDIVIDUAL
An individual processes that affect all areas of life are based on based on
occurrence of crisis states. This effect occurs social, communicative and
professional areas. The consequences of such effects can be both constructive and
destructive changes in the structure of personality. Catastrophic changes in the
self-image, the destruction of the existing social roles and other negative
consequences can be the result of unfavorable life crisis.
Adaptive processes, the violation of which has unpredictable consequences
for the psychological health of the individual, play an important role in the origin of
personality life crisis. On the contrary, maintaining a certain level of adaptation
helps mitigate a passing crisis states. Normal condition of that level is ensured by
the existence of the adaptation of the reserve fund, which is updated in extreme
situations, which are vital crisis. Violation of such rules indicates the social and
psychological maladjustment of personality, that has both an objective and
subjective symptoms. Objectively, maladjustment appears in behavior change in
the social environment, in limitation a person’s ability to perform social functions
or pathological transformation of a behavior.
Life crisis of a personality in psychology divided into normal or progressive
(normative) and abnormal or regressive (non-normative). Average crisis is the
transition from one stage to another age. This crisis is constructive, it is normal, and
has not pathological short-term nature. The basic condition of normative crisis is
that the leading activities of the individual is not the most important, disappear
favorable conditions for growth and development. The crisis is usually painless and
leads to positive changes in all areas. Unlike normal life crisis, non-normative or
regressive crisis, which is called uncontrolled, leading to very different
psychological effects. It is not connected with the completion of a certain stage of
mental development or stage of a life. It occurs in difficult conditions, when a
person is experiencing events that suddenly change her fate. It may be events
connected with family, professional and personal life. Often such a crisis arises due
to difficulties in a life, a series of random failures, difficult conditions, the loss of a
loved one, emotional and psychological overload.
The emergence of non-normative crisis and its impact on the emotional and
psychological state of the individual can be quite different, it is difficult to predict
their course. The mechanisms of their occurrence and intensity of influence
depends on the personality of the individual, especially from emotional-volitional
sphere. However, there are typical manifestations of an individual non-normative
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life crisis: anxiety; problems in interpersonal communication with colleagues,
family, friends; significant deterioration of family relationships; predisposition to
alcoholism, drug abuse; susceptibility to physical self destruction; loss of desire to
succeed; rupture of social ties; lack of desire for self-realization in professional
activities; loss of meaning in life; possible suicidal tendencies.
There is the classification of non-normative life crises: 1. The crises of
becoming of a personality. They are characterized not only for childhood,
adolescence and youth. All human life naturally accompanied by alternating a
certain periods. Crises of becoming an adult can be accompanied by significant life
events: change of profession, place of work, escape from a family moving to another
location, so that necessarily involves changing the important social role of a person:
professional, family, and other interpersonal; 2. Crises of health. Most frustration
crisis factors are loss of some important life and social functions due to changes in
the health or the rejection of important life plans due to the impossibility of their
implementation; 3. Terminal crises. Crises associated with terminal human values,
including the inevitable or likely near the end of the life; 4. Crises of the meaningful
relationships. The sphere of relationships is an extremely important and is often
accompanied by crises and changes interpersonal roles. Significant causes of these
crises may be: death of a loved one, forced separation, betrayal, divorce (which is
associated with the loss of interpersonal roles). The emergence of interpersonal
roles may result in appearance of the crisis. The crisis of love can be considered as a
separate category of an important relationship; 5. Crisis of personal autonomy. The
loss or limitation of autonomy or freedom can cause the crisis: getting into a fatal
dependence on people or circumstances in prison. If the crisis of meaningful
relationships consist in the loss of significant interpersonal roles, then the crisis of
personal autonomy is related with the need to perform a new unwanted
interpersonal role; 6. Crises of fulfillment. Life crises may occur as a result of the
circumstances surrounding the inability of normal, customary or one that is
scheduled to personal fulfillment: job loss, significant social role, retirement,
bankruptcy, the collapse of life plans, knowledge of the falsity of life’s journey,
forced exile; 7. Crises of the life mistakes. The crisis develops as a result of any fatal
actions, loss of valuable things, the crisis of a sin. Crises vital error may be due to
failure actions if it had fatal consequences.
The critical state generally characterized by two trends: growth, renewal and
extinction, loss of vitality. A person who is in crisis, focuses largely on its negative
manifestations. People influenced by this condition often feel their inadequacy and
abnormality, alienation and conclude that nobody and nothing can help them. The
experience of non-normative life crises inherent almost all people. Moreover the
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course and outcome of this condition can have both constructive and destructive
influence on all spheres of human activity. People employed in creative occupations
and professions such as «man-man» (educational, legal, military, professional
activities, etc.), those who are in constant interpersonal communication and of
possible conflicts require special attention, cause they often suffer because of this
stress and crisis impact.
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Постановка проблеми. З поняттям кризи в науковій літературі
співвідносяться різнорідні життєві події: професійне самовизначення,
одруження, народження дитини, втрата роботи, втрата близької людини,
вихід на пенсію, хвороба тощо. Спільним радикалом для них є їх підвищена
емоціогенність, зумовлена необхідністю переосмислення людиною свого
місця в житті, своїх прав, обов’язків, відповідальності. Традиційно під
особистісною кризою розуміють афективну реакцію людини на ситуації або
умови життя, які потребують зміни способу її буття: життєвого стилю,
способу мислення, системи цінностей, ставлення до себе і навколишнього
світу (Ф. Ю. Василюк, Г. В. Іванченко, Т. М. Титаренко, Н. В. Чепелєва, Р. Мей,
К. Юнг та ін.). У даній статті ми маємо за мету зосередитись на дещо іншому
аспекті розуміння «кризи», а саме – як критичного, переломного моменту на
життєвому шляху особистості, інтенції саморозвитку.
У житті особистості криза відіграє особливу роль. Так, Р. Мей вважав,
що «криза є саме тим необхідним потрясінням для людей, що змушує їх
припинити нерозважливо чіплятися за показні догми, спонукає
їх розкрити пласти облудності та дізнатися справжньої правди про
самих себе, яка (якою неприємною вона б не була!) буде, принаймні,
істинною» [2, с. 61]. На наше переконання, саме автентичність особистості
є умовою позитивного самозмінювання (саморозвитку) людини на шляху
подолання нею особистісних криз і критичних ситуацій життя, оскільки
вона уможливлює внутрішню свободу, згоду із собою, самостійність
вибору та відповідальність за нього.
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Аналіз актуальних досліджень. Виділяючи умови прояву
автентичності,
деякі
дослідники
(С. Л. Братченко,
Б. С. Братусь,
Дж. Бьюдженталь, С. Мадді, Д. О. Леонтьєв, Є. М. Осін та ін.) однією з
основних називають усвідомлення як відкритість власного досвіду,
чутливість до самого себе, здатність слухати себе. Дж. Бьюдженталь під
автентичністю розуміє скоріше власне процес проживання свого життя. У
його концепції ключовим поняттям є «присутність», що означає не просто
фізичне перебування, а усвідомлення своєї суб’єктності, контакт із
внутрішнім життям. А. Ленглі описує автентичність як внутрішню силу, що
апріорі існує в кожному, але не кожна людина готова до неї прислухатися.
Проте тривале проходження по життю «не своїм» шляхом (унаслідок
неусвідомлювання своєї сутності та істинних потреб) з неминучістю
призводить до нічим не компенсованої дисоціації між свідомою
поведінкою та особистісним потенціалом несвідомого, що виражається в
дисфоричних станах і емоційних переживаннях.
Виклад основного матеріалу. При всій умовності суб’єктивного
оцінювання можна виокремити кілька чуттєвих індикаторів, які
виявляють факт проходження по життю «не своїм» шляхом: наприклад,
почуття постійного невезіння, невдачливість; обтяжливість справ і
досягнень, генералізована неприємна втома як провідне переживання;
відсутність вираженого і повноцінного задоволення від досягнутого
успіху і т. п. Регуляторний смисл названих індикаторів полягає в тому, що
вони створюють суб’єктивні умови, сприятливі для відмови від діяльності,
яка за своїми вимогами та ймовірним результатом ідентифікована
підсвідомістю як «не своя».
Переживання невдачливості зумовлено тим, що «не своя» мета не
запускає роботу підсвідомого мислення, кінцевою метою якої є доповнення
результатів роботи свідомого мислення узагальненими даними у формі
інтуїції. Обмеження інформаційного базису прийнятого рішення тільки його
свідомою частиною різко знижує адекватність планування і випливаючу
звідси успішність дії. Автентичність, природність саморозвитку і внутрішня
скерованість його процесів із більшою ймовірністю приводить до
гармонізації особистості. О. Ніколаєва пише: «… невдаха – це не бездарність
або посередність. Це й не людина, якій, за логікою світу цього, «не
щастить», – це людина, що йде всупереч задуму Божого про неї, що чинить
опір волі Господній. На шляху цього опору, буває, вона втрачає, як блудний
син, всі свої достоїнства і обдарування» [1, с. 303].
Відчуття людиною генералізованої втоми пояснюється тим, що
підсвідомість відмовляє їй у відчутті особистісної значущості і
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безпосередньому інтересі як найбільш ефективних мотиваторах.
Здійснювана ж переважно завдяки вольовій напрузі діяльність є найвищою
мірою енерговитратною, а відтак виснажливою. Безрадісність успіхів можна
вважати найбільш яскравою і переконливою вказівкою з боку підсвідомості
на помилковість зроблених людиною дій. Метафорично це слід розуміти як
повідомлення про те, що досягнута мета не була по-справжньому «твоєю».
Отже, в сенсі просування індивідуальним життєвим шляхом ніякого
досягнення немає, і тому відсутнє емоційне підкріплення підсвідомістю
виконаної роботи.
Найтиповішою ознакою «проживання не свого життя» є так звана
криза середини життя, яку різні автори відносять до віку в інтервалі
35–45 років. Її особливістю виявляється те, що вона поволі формується у
соціально і психологічно благополучних людей. Наростаючий у них
психологічний дискомфорт довгий час не має об’єктивних підстав: у
кожному окремому випадку все добре, а в цілому суб’єктивно погано.
Неочевидність
причини
емоційного
дискомфорту
унеможливлює
цілеспрямовану боротьбу з ним і врешті-решт призводить до глибоких
кризових станів та неординарних наслідків – алкоголізації, подружніх зрад,
хвороб, асоціальних проявів і т.п.
Механізмом кризоутворення, на нашу думку, є втрата динамізму в
розвитку цілісної особистості, в її самореалізації. Зазвичай вважають, що
невизначеність власного «Я» і його майбутнього – проблема юності.
У процесі становлення зрілої самоідентичності молода людина вибудовує
систему власних цінностей і смислів, вирішує для себе, що вона може, а на що
не здатна, яка якість у неї є, а якої немає. У підсумку такого пошуку людина
поступово визначається з тим, що вона собою являє. І тим самим потрапляє в
психологічну пастку з далекосяжними наслідками. Особистісне «Я» стає
досить локальною територією, надійно відрізаною від «не Я»
(від невизначеності) заборонами і самозаборонами. Над-визначеність
теперішнього якраз і стає з часом основною проблемою дорослості.
Припинення змін у собі та у світі є закінченням особистісного життя.
Частиною загальної стабілізації поглядів особистості стає окостеніння
власної картини навколишнього світу. Насправді, скільки людей, стільки
існує різних картин світу (у тому числі прямо протилежних за своїми
основоположними позиціями). Проте, на жаль, більшість дорослих людей
вважають, що їх уявлення про себе і навколишній світ достатньо адекватні й
об’єктивні, а будь-які відхилення від них – свідчення поганого знання життя,
слабкості розуму або нечесності. За цих обставин становище людини, що
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переживає кризу середини життя, є по-справжньому драматичним. Всі її
спроби логічно удосконалити не задовольняюче її життя принципово
приречені на невдачу. Дифузне переживання того, що «все не так, як треба»,
відчуття «втрати смислу життя» тому і виникають, що при даному уявленні
про свої можливості в даному суб’єктивному світі потреба повноцінної
самореалізації в принципі не може бути задоволена. Тому технологія пошуку
власного шляху обов’язково має полягати у звільненні свідомості від
ілюзорних «істин» та стереотипів, що її обплутують.
Зазначимо, що усвідомлення того, що життя зайшло в тупик і подальше
існування в колишній формі неможливо, вимагає від людини значної
мужності. Тим більше що підсвідомість, виконуючи свою захисну функцію,
виставляє перед свідомістю набір «очевидних» дрібних проблем (я така
тривожна людина; не склалися стосунки з оточуючими; діти мене не
слухаються...). Людині, яка припинила змінюватися, набагато легше
нескінченно довго копирсатися в будь-якому наборі псевдопроблем, ніж
зрозуміти, що так жити далі не можна.
На піку переживання безглуздості свого існування у кожної дорослої
людини є вибір принаймні з кількох можливих рішень. Перше – злякатися
неминучих потрясінь усталеного укладу життя, «взяти себе в руки» і робити
вигляд, що все гаразд. Друге – несамовито зайнятися чим-небудь: роботою,
хобі, порядкуванням у будинку, читанням і т. п. Фактично це найкоротший
шлях благовидної деградації душі, її змертвіння, за яким руйнування тіла
(підвищений кров’яний тиск, інфаркт, інсульт, виразка, гормональні
розлади) чекати себе особливо довго не змусить. Третє – «сховати голову в
пісок», спробувати заглушити відчуття безглуздості більш інтенсивними
переживаннями.
Убогість
самої
цієї
мети
породжує
убогість
використовуваних при цьому засобів: від алкоголю, прагнення до ризику,
гострих відчуттів аж до самогубства – найрадикальнішого із засобів цього
роду. Четверте – людина починає перебудовувати свій колишній світ, який,
немов у шкаралупі, ховає цілісну особистість від зовнішнього життя.
У шкаралупі, людині погано – і душно, і темно, і тісно. Але, з іншого боку,
шкаралупа оберігає від невідомості і пов’язаних із нею небезпек та
негараздів. І тому кожен, хто захоче від неї звільнитися, має бути готовий до
того, що спочатку «ззовні» його зустрічатимуть переважно тільки нові
труднощі та проблеми. Правда, вони будуть якісно іншими, ніж у
колишньому світі.
Єдиною адекватною дією в особистісній кризі є відмова людини від
стереотипних для себе, «очевидних» і «об’єктивно зумовлених» очікувань,
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настанов і реакцій. Під терміном «реорієнтація» ми розуміємо знаходження
(відкриття для себе) нової орієнтовної основи у сприйнятті та оцінюванні
обставин і ситуацій життя. Прискоренню самоідентифікації (становленню
цілісного, суверенного Я) і реорієнтації особистості в змінених умовах життя
може суттєво допомогти спілкування з професійним психологом
(консультантом, психотерапевтом). Не «озвучені» судження про себе і світ
можуть залишатися як завгодно довго непослідовними, суперечливими –
самій людині це важко помітити.
Для істинного, глибокого саморозуміння необхідна зовнішня дія
(розповідь), спрямована у зовнішній світ (на консультанта). Вона допоможе
дистанціюватися від власних відчуттів, усвідомити і проаналізувати їх.
Завдання консультанта при цьому полягає в тому, щоб послужитися
розумним дзеркалом, у якому клієнт зможе побачити всього себе без
звичних для нього спотворень, ретуші та «білих плям». Зміни особистості є
обов’язковими, оскільки існування особистості є процесом, за якого її
стабільний стан неможливий. Особистісна криза унеможливлює реалізацію
попереднього життєвого задуму. Продуктивний результат переживання цієї
неможливості – реорієнтація особистості, її переродження, прийняття нового
задуму життя, нових цінностей, нової життєвої стратегії, нового образу Я.
Висновки. Таким чином, конструктивне подолання життєвої кризи
особистості вимагає трьох послідовних етапів – усвідомлення кризи,
самоідентифікації, реорієнтації і неможливе без змін у ціннісно-смисловій,
потребово-мотиваційній та емоційно-вольовій сфері людини. При цьому на
рівні основних переживань зберігається конфлікт між ідеальним Я та
розумінням реальності. Він і стає детермінантом саморозвитку особистості в
умовах її життєвої кризи.
Наголосимо, що розробка ефективної технології пошуку «свого шляху»
в нових умовах життя передбачає відмову особистості від набутих у її досвіді
способів (як сугубо раціоналістичних, так і спричинених сильними емоціями)
подолання життєвих труднощів. Прикладом досягнення якісно нового рівня
розвитку може бути знаходження сенсу свого існування у змінених умовах
життя і завдяки цьому – основи для дій на власних принципах, що не
залежать від вимог ситуації і від попередньо набутого власного досвіду.
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Статья посвящена анализу уверенности как личностного образования. Понимание
феномена уверенности связано с реагированием на неопределенность. Осуществлено
демаркации признаков уверенного и неуверенного поведения.
Ключевые слова: неопределенность, предикторы, демаркация, уверенность,
неуверенность, страх.

Постановка проблемы. Жизнь в современном обществе все больше
требует от человека активного, решительного, организованного и
уверенного поведения. Возрастают психологические нагрузки в силу
необходимости принимать ответственные решения в ситуациях
неопределенности, связанных с дефицитом или избытком разнообразной
информации, в условиях высокой степени правовой и организационной
несогласованности, зависимостью деятельности от нематериальных
факторов: информационной обеспеченности, креативности персонала и его
способности к развитию.
При этом важным становится не только истинность суждений, а
степень уверенности в них субъекта. Именно это подчеркивал К. К. Платонов,
определяя уверенность как чувство отсутствия сомнения, которое, прежде
всего, основано на опыте и знаниях [2].
Анализ актуальных исследований. Прицельный анализ литературы
показал, что изучение феномена уверенности привлекает внимание
исследователей с начала XX века. Одними из первых обратили внимание на
неуверенное поведение психотерапевты, а далее практические психологи.
Их практические наработки подготовили предпосылки для теоретических
обобщений. В средине прошлого века сформировалось представление об
уверенности
как
комплексной
характеристике,
включающей
эмоциональные, поведенческие и когнитивные компоненты. Вместе с тем
общепринятого подхода к ее изучению не появилось, уверенность
рассматривается как чувство, как личностное качество и свойство, как
состояние или параметр саморегуляции, связанной с активностью.
Изложение
основного
материала.
Ныне
уверенность
интерпретируется как психологическая характеристика, отражающая
отношение субъекта к неопределенности [1]. Принятие решения
человеком в условиях неопределенности зависит, во-первых, от того, как
он ее оценивает в данной ситуации и в данный момент времени,
во-вторых, каково его общее отношение к неопределенности, то есть
63

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
насколько,
по
его
мнению,
организации
мира
присуща
недетерминированность, и, в третьих, от личностно-эмоциональной
толерантности к ней. Все аспекты неопределенности взаимосвязаны и
влияют на ее восприятие в конкретной ситуации.
Большинство людей к неопределенности относится скорее
негативно. Е. Т. Соколова описала 5 типов ее переживания, четыре из
которых носит негативный характер. Первый тип – непереносимая
тревога,
второй
тип
–
двусмысленность,
многозначность,
непредсказуемость, противоречивость. Третий тип – отсутствие доступа к
внутренним
ресурсам,
подчинение
авторитету,
нивелирование
собственного «Я». Четвертый тип – хаос, отсутствие всех границ и
нормативов. Последний тип – окрашен позитивным, эмоциональным
тоном – любопытство, поисковая надситуативная активность, радость и
азарт [3]. В существующих представлениях исследователей на природу
уверенности, как правило, не рассматриваются личностные основания
(или проявления) при всей необходимости обращения к ним в практике
психологической поддержки (консультирования).
Уверенность является свойством личности, ядром которой выступает
положительная оценка индивидом собственных способностей, достаточных
для достижения целей и удовлетворения потребностей. Психологически
уверенный, стойкий человек способен удерживать баланс между силой
собственного влияния и посторонними воздействиями. Нарушение такого
баланса снижает эффективность межличностных контактов, усиливает
переживание социального неблагополучия, неудовлетворённости.
Уверенность рассматривается как на личностном, так и на
ситуативном уровнях. С одной стороны уверенность понимается как
свойство личности, которое выражается в принятии себя, своих действий,
решений, навыков, как уместных и адекватных. В этом случае говорят об
уверенности человека в себе. С другой стороны уверенность может
выражаться в его суждениях, в том, как он решает различные задачи:
сенсорные, перцептивные и мыслительные. В ситуативной уверенности
выделяют два уровня: сенсорный (различение стимулов) и уровень знаний,
как общую осведомлённость. Признаками уверенности являются: умение
выражать свои мысли и чувства в социально желаемой форме; готовность
принимать на себя ответственность за свои действия; конструктивный
подход к решению проблем; адекватная самооценка, саморегуляция и
самоконтроль; способность к импровизации.
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Противоположным свойством является неуверенность личности,
которая возникает как во время нарушения привычного хода деятельности,
так и как следствие отрицательных оценок; нарушенного образа «Я»;
недооценки собственных достижений в сравнении с другими.
Неуверенность чаще всего реализуется в форме страдательноагрессивного поведения, которое проявляется в нежелании выражать свои
мысли; в избегании выбора; в жертвовании своими интересами в решении
проблем. Неуверенность в себе может рассматриваться и как проявление
страха, который проявляется в разных формах и в разных ситуациях: страх
критики; страх быть покинутым; страх оказаться в центре внимания; страх
оказаться неполноценным; страх перед руководством; страх новых
ситуаций; страх предъявления претензий; страх отказа (сказать «нет»).
На процесс формирования уверенности в себе влияние оказывает
мотивационный компонент. Важным здесь является прошлый опыт и те
ассоциации, которые накапливались на протяжении предыдущей
деятельности.
На
этапе
постановки
цели
и
формировании
программы действия ведущую роль играет когнитивный компонент
уверенности в виде формулирования положительных установок по
отношению к себе, ясных формулировок целей, планов действий,
адекватных самооценок их результатов.
Далее следует этап непосредственного действия, где и
актуализируется поведенческий компонент. Важным здесь является
адекватное использование вербальных и невербальных стереотипов
уверенного поведения: умение начинать и заканчивать разговор, умение
сказать «нет», навык держать определённую позу, владение жестикуляцией
и мимикой. Эмоционально-волевой компонент уверенности в себе играет
ключевую роль как механизм обратной связи, когда происходит
сопоставление реально полученных результатов действия с тем прогнозом
(эталоном), который был сконденсирован в сознании.
Большое значение в работе этого механизма имеют два узловых
момента: 1) согласованность (несогласованность) реальных результатов
действий с поставленной целью; 2) эмоциональная удовлетворённость
(неудовлетворённость) результатами действия. Можно предположить, что
согласованность достигнутых результатов с поставленной целью, но не
подкреплённая удовлетворённостью от достигнутого, может привести к
повышению уровня тревожности.
Аналогичным образом, ситуация, в которой цель не достигнута, но
человек удовлетворен подобным итогом, может привести к излишней
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самоуверенности. Самоуверенность характеризуется переоценкой своих
возможностей, заниженной оценкой трудностей, которые предстоит
преодолеть.
Очевидно,
что
сочетание
«согласованность
+
удовлетворённость» выступает в качестве предпосылки развития
уверенности в себе. Бесспорным является тот факт, что если человек
осуществляет определённые действия и получает ожидаемый результат, то
вера его в собственные возможности значительно укрепляется.
Ситуативная уверенность формируется при выполнении двух
необходимых условий. Первое – хотя бы однократное совпадение реально
полученных результатов действия с запланированным эталоном. Второе –
обязательное положительное подкрепление в виде эмоциональной
удовлетворённости достигнутым результатом. В таком случае ситуативная
уверенность закрепляется, становится свойством личности и уже сама
способна стать предпосылкой для достижения поставленной цели.
Несколько иной механизм наблюдается в случае, когда результаты действия
не совпадают с запланированным эталоном и, более того, усугубляются
отрицательным эмоциональным отношением к полученному результату.
Данное сочетание способно как послужить стимулом к поиску новых
программ действия через концентрацию своих психических, физических и
других ресурсов, так и активизировать некую зону страха.
Влияние фактора страха играет ведущую роль в возникновении
неуверенности в себе. При доминировании страха включается «механизм
подавления», который приводит к формированию зависимо-послушного или
покорно-застенчивого стиля межличностных взаимоотношений. Страх (при
средней степени интенсивности) выражается в торможении произвольной
деятельности и общей скованности. У человека, испытывающего страх,
замедляется скорость реагирования, ослабевает тонус мышц, дрожат ноги,
руки, нижняя челюсть, срывается голос, нарушается ритм дыхания.
Затормаживаются процессы восприятия, мышления, памяти, сужается объём
внимания, нарушается динамика всех психических процессов. В таком
состоянии у человека ослабевает самоконтроль.
Формы проявления и степень силы страха и даже его качественные
особенности различны. Это: боязнь, тревожность, робость, испуг, опасение,
растерянность, ужас, паническое состояние. Различны при этом и изменения в
контроле человека за своим поведением. Основными признаками различных
форм проявления страха являются: направленность на определённый объект,
ситуативность переживаний, их длительность, степень интенсивности,
осознаваемость причин и содержательная сторона. Феномен уверенности
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представляет
особый
интерес
для
психологического
изучения,
многочисленных факторов, фундаментально определяющих существование
человека и постоянно подвергающих его различным испытаниям.
Вывод. Обобщая информацию о формировании уверенности, можно
сделать вывод, что в ее основе лежат апробированные способы
взаимодействия с другими людьми и базовые личностные свойства,
характеризующие регуляторную систему человека.
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УДК 159.923
Мєдінцев В. О.
КРИЗИС МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ ПСИХОЛОГА
Представлено описание содержания кризиса, связанного с профессиональным
развитием психолога. Расмотрена основанное на типологии жизненных миров
психологическая трактовка кризиса методологических ориентиров.
Ключевые слова: методологические ориентиры, научные результаты,
профессиональное развитие психолога, жизненный мир.

Постановка проблемы. В ходе профессионального развития
психологи, как и представители других профессий, могут оказаться (или
периодически оказываться) в кризисных ситуациях, связанных с характером
профессиональной деятельности. Среди разновидностей кризисов
профессионального развития выделяют, в частности, обусловленные сменой
и перестройкой ведущей деятельности (например, от учебной к
профессиональной) и творческие кризисы [3]. Последние обусловлены
творческой несостоятельностью, отсутствием значимых достижений,
профессиональной беспомощностью. И хотя такого рода кризисы более
свойственны представителям творческих профессий (писателям, актёрам,
режиссерам, изобретателям и др.), им подвержены и психологи. К числу
творческих кризисов профессионального развития психолога, полагаю,
можно отнести и кризис методологических ориентиров.
Кризис этого вида связан с осознанием психологом-исследователем
того, что полученные им научные результаты представляют относительную
ценность: они существенны только в контексте работ, выполненных в русле
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того подхода к описанию исследуемого предмета, которого придерживается
психолог. Тогда и могут проявляться указанные выше признаки творческого
кризиса: недовольство отсутствием значимых достижений, ощущение
профессиональной беспомощности.
Изложение основного материала. Нередко молодые люди
выбирают профессию психолога в стремлении разобраться, как «на самом
деле» устроена психика и как ею управлять, принося исключительно
пользу. По мере их дальнейшего профессионального развития подобная
целенаправленность может утрачивать для них актуальность, –
открывается другое целеполагание, другие смыслы научной деятельности.
Но кризиса методологических ориентиров, в той или иной мере, вряд ли
может избежать любой психолог, совершенствующий свои знания в
психологии и других науках, обращаясь в своих исследования ко всё более
комплексным предметам.
Наступление кризиса методологических ориентиров, как было
отмечено, является одним из следствий профессионального развития
психолога: более скромной оценкой им своих научных результатов на фоне
значительного расширения и углубления своего научного мировоззрения. И
тому есть ряд объективных причин, которые вместе с тем являются
препятствиями универсализации представления человековедческих знаний
(здесь и далее по [1]). Прежде всего это существующие противоречия между
блоками научных знаний. Эти противоречия обусловлены экономическими,
политическими, этнокультурными, мировоззренческими, социальнопсихологическими напряжениями, разобщённостью между научными
дисциплинами, между соперничающими научными школами, между
долговременными и краткосрочными, академическими и прагматическими
приоритетами. В числе причин формирования указанных противоречий
можно отметить исторически сложившееся среди человековедов различное
видение статуса и положения своих дисциплин в системе науки (в частности,
большой разброс мнений по поводу того, в какой мере и как именно уместно
применить к психологии понятие научной парадигмы, по Т. Куну).
Возможно, основным источником научных противоречий является
отмечаемое многими специалистами отсутствие однозначного соответствия
между используемыми терминами и вкладываемым в них содержанием.
А такое соответствие является важным требованием к научному знанию.
В научных текстах ключевую роль играют слова, являющиеся носителями
унифицированных значений. В художественных, публицистических,
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пропагандистских текстах те же слова служат носителями более размытых
значений и, в большой мере, эмоциогенными носителями смыслов.
Можно привести и другие противоречия в формировании научного, в
том числе психологического, знания, но и представленных достаточно для
описания причин кризиса методологических ориентиров. Рассматриваемый
тип кризиса личности можно отнести скорее к закономерным, чем к
ситуативным. В частности, к нормативным кризисам профессионального
становления, преобладающая тенденция которых конструктивна, так как
способствует развитию личности (см., например, [3]). В рамках такой
трактовки уместно предположить, что для большинства психологов, помимо
других кризисов профессионального развития, является нормативным и
кризис методологических ориентиров.
Согласно типологии критических ситуаций, по Ф. Е. Василюку,
кризисом назван тип критической ситуации, «онтологическим полем»
которого является «жизнь как целое» (здесь и далее по [2]). Можно
предположить, что, по крайней мере у некоторых лиц, любой из кризисов
профессионального развития действительно затрагивает их онтологическое
поле «жизнь как целое». И в этой связи представляет интерес типология
жизненных миров как вариант широко обобщённой типологии личностей
(в частности, личностей психологов). Как известно, в этой типологии
«жизненный мир» имеет внешний и внутренний аспекты: внешний и
внутренний мир. При этом внешний мир может быть легким или трудным,
внутренний – простым или сложным. Варианты сочетаний этих
составляющих и образуют четыре типа «жизненного мира». Можно
предположить, что переживание и преодоление кризиса методологических
ориентиров будут отличаться у психологов, личности которых
соответствуют различным типам жизненных миров.
Исходя из данного выше описания причин и содержания кризиса
методологических ориентиров, представляется возможным учитывать
только те два типа жизненных миров, в которых внешний мир является
трудным. Тогда можно выделить лиц, обладающих двумя типами
жизненных миров: внешне трудный и внутренне простой жизненный мир
(Тип 2); внутренне сложный и внешне трудный жизненный мир (Тип 4).
Как полагает автор типологии, принципиальным психологическим
отличием этих двух типов является характеристика воли. Во втором типе,
несмотря на трудный внешний мир, волевые усилия не нужны, поскольку
нет конкуренции мотивов. Поэтому, каковы бы ни были трудности
внешнего мира, лицо направляемо единственным мотивом. Полагаю, что у
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таких лиц рассматриваемый тип кризиса может и не развиться:
обогащённое полученным опытом понимание упрощённости прежних
научных воззрений может быть пережито в виде мимолётной фрустрации,
которая не помешает продолжению сложившегося у лица стереотипа
профессиональной научной деятельности.
Вывод. Переживание кризиса теоретических ориентиров лицами с
жизненным миром четвёртого типа состоит в его преодолении с
приложением значительных волевых усилий. И результатом приложения
таких усилий будет не только преодоление кризиса, но и (см. [2])
«самостроительство личности» – активное созидание человеком самого себя,
причем не только в идеальном проектировании, но и в воплощении
проектов в условиях трудного и сложного существования. Высшим
принципом лиц с таким типом жизненного мира является творчество.
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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ЧУТОК
В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
У статті здійснено психологічний аналіз передумов виникнення та поширення
чуток серед населення в умовах надзвичайної ситуації; досліджено зміст поняття
«чутки» в науковій літературі; визначені умови і причини виникнення та поширення
чуток в умовах надзвичайної ситуації.
Ключові слова: передумови, причини, чутки, населення, надзвичайна ситуація.

Постановка проблеми. На виникнення паніки серед населення в
умовах надзвичайної ситуації великий вплив мають чутки, які зумовлені
дефіцитом чи надлишком неправдивої інформації, що часто стає
додатковим джерелом сильної стресогенної дії на людей. Неповна,
викривлена інформація та дезінформація здатні негативно впливати на
психіку людей. Адже страх, який завжди є головною причиною паніки,
базується ще й на недостатньому знанні можливих наслідків надзвичайної
ситуації. Офіційні повідомлення засобів масової комунікації додаються
іншими джерелами інформації, зокрема чутками, які не тільки доповнюють
спеціально організовані повідомлення, але й слугують засобом перевірки
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цієї інформації. Над питанням впливу чуток на виникнення та поширення
паніки серед населення в умовах надзвичайної ситуації нині працює низка
науковців [1-5]. Проте у вітчизняній психології відсутні системні наукові
дослідження цієї проблеми.
Мета статті: психологічний аналіз передумов виникнення та
поширення чуток серед населення в умовах надзвичайної ситуації.
Виклад основного матеріалу. У соціальній психології чутки
розглядають як форму стихійної групової поведінки [4]. На думку
В. Москаленко, чутки – це неточна, недостовірна інформація, що виникає
в результаті багаторазової інтерпретації якогось факту, події чи
явища [2, с. 386]. Водночас соціальні психологи Н. Ануфрієва, Т. Зелінська
та Н. Єрмакова [5, с. 212] розтлумачують це поняття як специфічний вид
міжособистісної комунікації, в процесі якої передається емоційно значуща
для аудиторії інформація, повідомлення, що відображають реальні чи
вигадані події.
Беручи до уваги викладені вище думки, під поняттям «чутки» ми
розуміємо специфічну форму недостовірної або частково достовірної
інформації, що надходить від однієї особи або групи, про певні події чи
ситуацію. У процесі комунікації зміст, переданий за допомогою чуток, стає
надбанням великої групи людей. Чутки відтворюють громадську думку,
настрої, більш загальні соціальні стереотипи та установки аудиторії, власне
інформаційну ситуацію в регіоні [2, с. 192].
Дослідники проблем кризової психології [1, с. 241] пропонують
використовувати наступну класифікацію причин та умов появи чуток:
особистісні (прагнення до компенсації емоційної недостатності; прагнення
індивіда затвердитися в групі, зайняти лідируюче положення; схильність
людини передбачати, що повідомлення виходитиме з надійного джерела;
бажання людей попередити інших про небезпеку;прагнення розповідача
зменшити власну емоційну напругу; заздрість, озлоблення, вороже
відношення до когось;механізми психологічного захисту особистості,
зокрема, проекція, заперечення та ін.; переживання страху, боязнь, тривоги;
стан когнітивного дисонансу; ситуативні: (наявність зовнішніх умов,
сприяючих виникненню в суспільстві атмосфери невизначеності та
невпевненості, що підвищує тривожні чекання людей; дефіцит інформації по
життєво важливих питаннях; відсутність інформованості людей про
ухвалення важливих державних і політичних рішень; бездіяльність в
соціальній групі, нудьга й одноманітність; недоліки в управлінні
організацією, несприятливий психологічний клімат.
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При цьому дослідники [1, с. 241] вказують, що до основних категорій
носіїв чуток належать: особи, що вважають себе лише спостерігачами; особи,
що є спостерігачами, інтереси яких близькі до інтересів активних учасників;
особи, що сприймають себе як активних учасників.
Відомий дослідник проблеми чуток Г. Почепцов [3, с. 198-199] вважає,
що чутки належать до категорії повідомлень, які самотранслюються. Вони
циркулюють завдяки дії таких чинників: по-перше, цілком імовірно, що
чутки відображають певні колективні уявлення, установки і стереотипи;
по-друге, чуткам властивий винятково усний механізм функціонування
(потрапляючи до засобів масової інформації, вони дають привід для
спростувань або підтверджень, але при цьому перестають бути самостійним
джерелом інформації); по-третє, чуткам притаманна змістова яскравість (за
їх допомогою часто транслюється очікувана тією чи іншою аудиторією
інформація. Це не відкидає того факту, що такі повідомлення можуть
містити як позитивні, так і негативні новини).
Для виникнення чуток потрібно, щоб певна дана подія була достатньо
важливою, навіть надзвичайною, яка не тільки турбує людей, але й являє
загрозу для їх безпеки та життя. Інформація, що передається у вигляді
чуток в цій ситуації, повинна бути незрозумілою та недоступною для
перевірки. З огляду на це, варто зауважити, що чим безпечніші і простіші
чутки, тим більше шансів на їх розповсюдження у натовпі. Вони здійснюють
сильний вплив на психіку людини і масову поведінку в умовах
надзвичайної ситуації.
На жаль у нашій державі відсутні чітко виписані процедури
інформаційного реагування на надзвичайні події (принаймні такі, що
відповідають сучасному стану розвитку інформаційного простору). Це може
призвести до загрозливої ситуації, коли інформаційне реагування
здійснюється «навздогін», не узгоджено між основними постачальниками
інформації з боку органів державної влади. У свою чергу, відсутність
інформації або її нестача сприяє виникненню чуток і пересудів, що створює
сприятливе середовище для виникнення панічних настроїв. А паніка може
завдати значно більше негативних наслідків, ніж сама надзвичайна ситуація.
Тому своєчасне інформаційне реагування дозволяє зменшити соціальноекономічні збитки від надзвичайної ситуації і в певній мірі запобігти
виникненню значних медико-санітарних втрат.
Висновки. Таким чином, враховуючи все вищезазначене, можемо
зробити висновок про те, що основними умовами виникнення та поширення
чуток в надзвичайних ситуаціях є атмосфера невизначеності та
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невпевненості людей, що підвищує їхні тривожні очікування, прагнення
зменшити власну емоційну напругу, переживання страху й тривоги.
До причин виникнення та циркуляції чуток в умовах надзвичайної ситуації
належить дефіцит об’єктивної інформації або надлишок викривленої
інформації, що стає основним джерелом сильної стресогенної дії на людей.
З огляду на це, особлива увага має бути приділена методам та способам
поширення екстреної інформації, що зорієнтована на донесення до людей
об’єктивних даних про надзвичайну ситуацію в режимі реального часу. Це
визначає перспективу для подальших досліджень проблеми подолання
чуток в умовах надзвичайної ситуації.
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КРИЗИС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Статья посвящена анализу кризиса профессионального образования в современном
мире знаний. Особое внимание уделяется проблеме образования в течение жизни как
необходимого условия современного мира труда.
Ключевые слова: профессиональное образование, кризис, личность, непрерывное
образование, общество знаний.

Постановка проблемы. Профессиональное образование в результате
развертывания интеграционных процессов в мире нуждается в
реформировании. Такая потребность усиливается тем, что идея мирового
сообщества предполагает конструирование его как общества знаний.
Новые технические возможности коммуникации способны обеспечить
на глобальном уровне свободный доступ к сокровищнице знаний,
накопленных человечеством. Однако становление мирового общества
знаний актуализирует проблему увеличения численности неграмотных
даже в развитых странах мира.
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На сегодняшний день преодоление неграмотности является
глобальной задачей современности и одной из причин кризиса
образования. Кроме того, социальное расслоение на глобальном уровне
обуславливает
количественное
и
качественное
распределение
информации. Бедным в сетевом обществе (конструкт М. Кастельса)
поставляется в основном информационный мусор, а активные глобальные
игроки используют знания как инструмент и стимул экономического и
общественного развития.
Изложение основного материала. Глобальные трансформации,
которые происходят в мире в последние годы, сказались на всех
сферах жизни людей. Особенно остро эти процессы проявились в
системе
образования,
затронувши
такое
важное
поле
как
профессиональное обучение.
Необходимо отметить, что профессиональное обучение, являясь
важнейшим фактором развития как личности, так и общества, в
период трансформаций приобретает особое значение. Так как обеспечение
определенного
уровня
жизни
и
благосостояния
индивида
прямо
пропорционально
зависит
от
качества
полученного
профессионального образования.
Среди большого количества сфер, в которых происходят процессы
интеграции, именно сфера духовного производства (наука, образование и
воспитание) требует особого внимания.
На это есть несколько причин: во-первых, глобальный характер
приобретает борьба за конкурентоспособность и право диктовать условия,
согласно этому модифицируются и формы этой борьбы.
В современном мире конкурентные преимущества страны
обеспечиваются не столько мощностью базовых отраслей экономики,
сколько факторами, связанными с активностью людей. Поэтому сфера
образования
превращается
в
важный
плацдарм
обеспечения
международной конкурентоспособности каждой страны.
Во-вторых, в постиндустриальном обществе решающим для
общественного благополучия и процветания становятся не товары и
услуги, а знания и информация, которые определяют глобальных игроков.
Какая ориентация требует высококвалифицированных работников,
дополнительно
актуализирует
необходимость
качественного
профессионального обучения. Профессиональное обучение сегодня
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является источником развития и повышения как общественного
благосостояния так и отдельно взятой личности.
За интеллектуальный капитал в современном мире ведется жестокая
борьба, именно поэтому профессионалы высокого уровня представляют
особое профессиональное сообщество. Биография данной категории
людей все чаще становится «лоскутной», так как современная
организация профессиональной деятельности и построения карьеры все
чаще предусматривает смену места труда.
Образованные люди являются главным ресурсом современного
общества знаний. Их подготовка – процесс длительный и затратный.
Кроме
того,
интеграционные
экономические,
финансовые,
коммуникационные и информационные сети постоянно меняются, требуя
современных высококвалифицированных специалистов.
Необходимо подчеркнуть, что именно в профессиональной сфере
происходит быстрое устаревание знаний, то есть однажды получив
диплом, удостоверяющий качество полученных профессиональных
знаний, умений и навыков в той или иной профессии, не дает возможность
завершить процесс профессионального обучения. А это выдвигает на
первый план необходимость непрерывного образования, то есть обучения
на протяжении всей жизни. Это такая форма образования, которая
принципиально не может быть завершена.
Вывод. Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что
усилению интереса к профессиональному обучению в последние годы
способствует тенденция мирового развития А также убедительно
доказывает, что начиная от профессиональной реализации отдельного
человека в современном мире труда и заканчивая ролью и местом той или
иной страны в мировом сообществе, а также конкурентоспособность на
мировых рынках производства и прогрессивных технологий, зависит от
таких взаимоопределяющих факторов – качества подготовки
специалистов и тех условий, которые страна создает для реализации
интеллектуального потенциала ученых–специалистов.
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Постановка проблеми. У XXI cтoлiттi Рociєю рeaлiзуєтьcя
принципoвo нoвий вид вiйни, oднiєю з гoлoвниx ocoбливocтeй якoї є
пoтужнa медіа складова. В її ocнoву пoклaдeнo дoбрe вiдoмий у пcиxoлoгiї
мexaнiзм прoeкцiї – звинувaчуй iншиx у тoму, щo рoбиш caм. Ocнoвним
oб’єктoм мeдiaвпливу в тaкiй вiйнi є нe cтiльки вiйcькa cупрoтивникa,
cкiльки мирнe нaceлeння, i у пeршу чeргу влacнoї крaїни. Люди, нe
oxoплeнi зaгaльнoю icтeрiєю, вiдтoргaютьcя нaтoвпoм, зaзнaють
oбcтрукцiї aбo прocтo виявляютьcя вбитими (нaприклaд, Aндрiй
Мaкaрeвич, Iлля Пoнoмaрьoв, Бoриc Нємцoв тa iншi).
Виклад основного матеріалу. Мaйжe кoжeн дeнь рociйcькi ЗМI
вигaдують чeргoву брexню з мeтoю диcкрeдитaцiї Укрaїни, її уряду, грoмaдян
тa aрмiї, зoмбуючи cвoїx cпiввiтчизникiв i прoдoвжуючи cтвoрювaти мiфи
для випрaвдoвувaння влacнoї aгрeciї. Рeзультaт цьoгo вeликoгo
eкcпeримeнту – cтвoрeння aльтeрнaтивнoї рeaльнocтi у гoлoвax людeй,
aктивiзaцiя дрiмaвшиx у ниx aрxeтипiв i cтрaxiв. Рociянaм нaв’язaнa мoдeль
зaкритoгo суспільства, i cфoрмoвaнa чoрнo-бiлa мeнтaльнicть, у якiй нeмaє
нiякиx пeрexoдiв («трeтьeгo нe дaнo»). Цe i є фрoмiвcькe бiгcтвo вiд cвoбoди.
Уce пoклaдaєтьcя нa лiдeрa нaцiї, який уcix вeдe, знaє куди, нiкoли нe
пoмиляєтьcя i зa уce вiдпoвiдaє. Як зaкoнoмiрний рeзультaт, у рociян
cфoрмувaлacя «зaxиcнa» cвiдoмicть – гуртувaтиcя нaвкoлo тaкoгo вoждя.
Рeaкцiєю рociян є пoвнe вiдтoргнeння рeaльнoї iнфoрмaцiї прo Укрaїну. Вoни
нaвiть нe зaдaють питaнь, нe нaмaгaютьcя cпiймaти нa брexнi aбo
звинувaтити у зaaнгaжoвaнocтi влacнi ЗМI. Вoни прocтo гeть вiдмoвляютьcя
вiрити iншим. Aпoфeoзoм ocтaнньoгo є тe, щo нaвiть пicля oфiцiйнoї
iнфoрмaцiї прo зaxoплeння у пoлoн бiйцями бaтaльoну «Aйдaр» у трaвнi 2015
рoку двox cпeцнaзiвцiв ГРУ ГШ РФ Oлeкcaндрa Aлeкcaндрoвa тa Євгeнa
Єрoфєєвa гoлoвa кoмiтeту з oбoрoни Дeрждуми РФ Вoлoдимир Кoмoєдoв
зaзнaчив, чтo нe вiрить у тe, щo цi люди, які пoтрaпили у пoлoн, мaють
вiднoшeння дo рociйcькиx вiйcьк. При цьoму в coцмeрeжax Рociї cпeцнaзiвцiв
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прeдcтaвили як aктoрiв львiвcькoгo дрaмтeaтру, якi зiгрaли лугaнcькиx
мiлiцiянтiв для фeйкoвoгo рoлику.
Мiж тим згaдaємo caмиx ceбe зa чaciв CРCР. Ми тeж були жeртвaми
iдeoлoгeм прo iнтeрнaцioнaльний oбoв’язoк брaтeрcьким нaрoдaм,
aртeфaкту прo гeрoїчний пoдвиг пaнфiлoвцiв біля рoз’їду Дубoceкoве, прo
пeрeвaги рoзвинeнoгo coцiaлiзму нaд зaгнивaючим кaпiтaлiзмoм, у тoй чac як
нaшi бaтьки штoпaли шкaрпeтки, мили мoлoчнi пляшки i цeлoфaнoвi пaкeти,
зaпрaвляли cтрижнi aвтoручoк пacтoю, кoнтррoзвiдкa зaдiювaлa пcиxoлoгiв
для дoпиту пiдoзрювaниx пiд гiпнoзoм, a пeрexoплeнi прикoрдoнникaми КДБ
CРCР нaркoтики нa ceрeдньoaзiйcькиx шляxax пeрeпрoдувaлиcя зa кoрдoнoм
для фiнaнcувaння тaємниx cпeцoпeрaцiй. Ми cпiвчувaли тим мaтeрям, якi
oтримувaли Вaнтaж-200 з Aфгaнicтaну i cвятo вiрили, щo дoпoмaгaємo
будувaти в Aфгaнicтaнi coцiaлiзм з aзiйcьким oбличчям. Ми oбгoвoрювaли нa
пaртiйниx тa кoмcoмoльcькиx збoрax «Мaлу зeмлю», «Вiдрoджeння» i
«Цiлину», нe мaючи жoднoгo cумнiву, щo їх нaпиcaв caмe Лeoнiд Iллiч
Брєжнєв, ми нe пiдoзрювaли, щo I. Курчaтoв, C. Кoрoльoв i М. Кaлaшникoв
«винайшли вeлocипeд» кожен у cвoїй cфeрi з пaзлiв iнфoрмaцiї, нaдaної
рaдянcькoю рoзвiдкoю, щo М. Єгoрoв i М. Кaнтaрiя нe вcтaнoвлювaли прaпoр
нaд Рeйxcтaгoм. A cьoгoднi ми дiзнaємocя, щo нa coвicтi рaдянcькиx coлдaтiвпeрeмoжцiв – мacoвi гвaлтувaння нiмeцькиx жiнoк i мaрoдeрcтвa. Ми в душi
пocмixaлиcя нaд бeзoбiдними кaрикaтурaми у гaзeтax нa aмeрикaнcькиx
iмпeрiaлicтiв тa iзрaїльcькиx cioнicтiв, якi нiбитo рoзв’язaли «xoлoдну вiйну»,
i нaвiть нe зaмиcлювaлиcя нaд тим, чoму Рoнaйльд Рeйгaн нaзивaв CРCР
«iмпeрiєю злa».
Aлe нaшa cвiдoмicть, нa вiдмiну вiд cучacнoгo її cтaну у нaceлeння
пiвнiчнoгo cуciда, булa зaпoвнeнa цiєю дурнeю пocтупoвo, при цьoму
рaдянcькa прoпaгaндa звинувaчувaлa зaxiдний cвiт, щo caмe тaм чeрeз
iндoктринaцiю тaкi жoрcтoкi aмeрикaнcькi coлдaти у В’єтнaмi. Нaм
прoпoнувaлоcя нa зрaзoк цьoгo прoчитaти рoмaн Рoбeртa Флeнaгaнa
«Xрoбaки». Aлe дocвiд caмe iндoктринaцiї – тoбтo нacильницькoгo
вдoвблювaння iмпeрaтивниx iдeй – i був узятий нa oзбрoєння в cучacнiй
Рociї. Вiдoмий виcлiв Й. Гeббeльca «Чим жaxливiша брexня, тим oxoчiшe у
нeї пoвiрять» як нiкoли cтaвcя тaм у нaгoдi. Cьoгoднi лeйтмoтивoм вiри у
лeгiтимнicть пeрeбувaння рociйcькиx вiйcьк нa oкупoвaниx ними
тeритoрiяx Укрaїни є нaдaння дoпoмoги «брaтeрcькoму» нaрoдoвi у йoгo
бoрoтьбi з нoвим кeрiвництвoм дeржaви (щocь нa кштaлт нeдoлугoгo
oбґрунтувaння рaдянcькoгo втoргнeння в Aфгaнicтaн). Ця cитуaцiя
cвiдчить прo нoвi мутaцiї cвiдoмocтi знaчнoї чacтини рociйcькиx грoмaдян,
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нeзaлeжнo вiд кiлькocтi вищиx ocвiт, вчeниx звaнь чи дуxoвнoгo caну.
Тeпeр вoнa нe прocтo дoвeрxу нaпoвнeнa нiceнiтницeю, тут прoблeмa
нaбaгaтo ceрйoзнiшa: cиcтeмaтичнe вживaння брexнi пaтoлoгiчнo
пeрeбудувaлo caму її cтруктуру, змicт, змiнилo фoрму.
Мiж тим i укрaїнcькa aудитoрiя зaзнaє cпрoб бeзпoceрeдньoгo
тa oпoceрeдкoвaнoгo мeдiaвпливу нa нeї з бoку пiвнiчнoгo cуciда.
Бeзпoceрeдньo – чeрeз рociйcькi тeлeкaнaли, дocтупнi чeрeз cупутникoвe
тeлeбaчeння, чeрeз cпiлкувaння з рiдними i знaйoмими зaвдяки Iнтeрнeту в
coцiaльниx мeрeжax i пo тeлeфoну. Iнфoрмaцiя, щo поширюється в coцiaльниx
мeрeжax, нeрiдкo викoриcтoвуєтьcя як iнфoрмaцiйнa збрoя. Нeщoдaвнo
викритo oргaнiзoвaну мeрeжу трoлiв із цeнтрoм у Caнкт-Пeтeрбурзi, якi
пoширюють в iнфoрмaцiйнoму прocтoрi «пocилaння нa джeрeлa», «життєвi
icтoрiї» з oзнaкaми цiлecпрямoвaнoї мaнiпуляцiї, мeтoю якoї є дeзoрiєнтація
укрaїнцiв, вceлити у ниx cтрaxи, нaв’язaти пoтрiбну думку.
Oпoceрeдкoвaнo – чeрeз пeрeгляд рociйcькиx ceрiaлiв. Рociйcькe кiнo i
тeлeбaчeння прoдoвжують прoпaгувaти тoтaлiтaризм, нacильcтвo,
«пoзитивний» oбрaз cвoїx cпeцcлужб тa прaвooxoрoнниx oргaнiв.
Cиcтeмaтичними cтaли cпрoби фaльcифiкaцiї укрaїнcькoї icтoричнoї пaм’ятi.
Нa укрaїнcькoму iнфoрмaцiйнoму нaпрямку в Рociї нaйбiльш пoширeний
прийoм – «в уcьoму виннi нaциcти i бaндeрiвцi».
Тaк, нixтo з нac нe був гoтoвий дo тoгo, щo вiйнa, жoрcтoкa i
крoвoпрoлитнa, cтaнe чacтинoю нaшoгo життя. I вce ж пoчуття cтрaxу i
дeпрecивний cтaн чacтiшe виникaє у тиx, xтo пeрeживaє зa cитуaцiю в крaїнi,
aлe нe дiє. A ocь люди aктивнi нaвiть у цьoму cклaднoму cтaнoвищi знaxoдять
друзiв, oднoдумцiв. Якщo oднoдумцiв знaйти мoжнa, тo кoлo ciм’ї, друзiв є
дocтaтньo oбмeжeним, i у бaгaтьox виникaють cупeрeчнocтi нaвiть в oцiнцi
пoлiтичнoї cитуaцiї. Дoxoдить дo cкaндaлiв. Нaйчacтiшe суперечки
виникaють мiж cтaршим пoкoлiнням i мoлoдшим. Людeй щoдo їx
причeтнocтi дo ocтaннix пoдiй мoжнa рoздiлити нa двi групи: тi, якi aктивнo
бeруть учacть у циx пoдiяx, i тi, якi aктивнo cтeжaть зa пoдiями чeрeз ЗМI. I oт
бiльш вaжкi для пcиxiчнoгo здoрoв’я нacлiдки циx трaгiчниx пoдiй
виникaють caмe у ocтaннix. Aджe тi люди, якi бeруть учacть у пoдiяx, мaють
пeвну руxoву aктивнicть, cпiлкуютьcя мiж coбoю, мaють мoжливicть
виcлoвити cвoї eмoцiї. Крiм тoгo, вoни oтримують iнфoрмaцiю бeзпoceрeдньo
з мicця пoдiй, у нeпeрeкручeнoму виглядi, мoжуть oб’єктивнo її oцiнювaти тa
бeзпoceрeдньo впливaти нa пeрeбiг пoдiй.
У тиx людeй, якi cтeжaть зa пoдiями пo тeлeбaчeнню aбo чeрeз
iнтeрнeт, виникaють тaк звaнi питaння бeз вiдпoвiдeй. Aджe ЗМI мicтять
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бaгaтo вузькocуб’єктивниx тoчoк зoру cтocoвнo oднoгo й тoгo ж питaння. I
люди нaмaгaютьcя знaйти cвoю вiдпoвiдь, якa нe зaвжди вiдпoвiдaє
рeaльнocтi, i нe зaвжди принocить пoлeгшeння нaпружeнoгo eмoцiйнoгo
cтaну. У дeякиx людeй мoжe виникaти вiдчуття прoвини, якщo вoни нe
cпiвчувaють пocтiйнo тим пoдiям, якi вiдбувaютьcя, вiдчуття
cтурбoвaнocтi у рaзi втрaти кoнтрoлю зa пeрeбiгoм пoдiй, точніше, зa
виcвiтлeнням цьoгo пeрeбiгу у тиx ЗМI, яким людинa нaдaє пeрeвaгу. Для
тoгo, щoб цьoгo нe вiдбувaлocя, людинa пoчинaє викoриcтoвувaти
рiзнoмaнiтнi
гaджeти,
нaмaгaючиcь
пocтiйнo
пeрeбувaти
в
iнфoрмaцiйнoму пoлi. Фaктичнo люди мaйжe пeрecтaють жити cвoїм
влacним життям i прoживaють cитуaцiї, якi їм пoдaють ЗМI. Цe мoжe
cупрoвoджувaтиcя зрocтaнням тривoги, пoрушeнням cну, пiдвищeнням
aртeрiaльнoгo тиcку, тaxiкaрдiєю, рoзлaдaми трaвлeння тoщo. Aлe
нaйгoлoвнiшe – мoжливa втрaтa душeвнoгo cпoкoю тa цiннicниx життєвиx
oрiєнтирiв. Уce цe, врeштi-рeшт, призвoдить дo знижeння прaцeздaтнocтi,
зaгocтрeння xрoнiчниx xвoрoб, знижeння якocтi життя людини.
Ceрeд групи ociб, якi oтримують iнфoрмaцiю чeрeз тeлeбaчeння тa
бeзкoштoвнi гaзeти, знaчну кiлькicть cтaнoвлять люди пoxилoгo вiку.
Пo-пeршe, вoни зaрaз втрaчaють пeвнi iдeaли i цiннicнi oрiєнтири, якi були
зaклaдeнi у ниx прoтягoм уcьoгo пoпeрeдньoгo життя. Пo-другe, вoни є
ригiдними зa cвoїми вiкoвими ocoбливocтями. Пo-трeтє, вoни нe мoжуть бути
aктивними учacникaми циx пoдiй, врaxoвуючи cтaн фiзичнoгo здoрoв’я.
Пo-чeтвeртe, чacтo їx дiти тa oнуки бeруть aктивну учacть у циx пoдiяx, i вoни
пeрeживaють зa їх дoлю. Нa cьoгoднi вiдзнaчaють тeндeнцiю дo збiльшeння
кiлькocтi cуїцидiв caмe ceрeд людeй пoxилoгo вiку.
Висновки. Гoлoвний пoзитивний рeзультaт, якe oтримaлo укрaїнcькe
cуcпiльcтвo «зaвдяки» рoзв’язaнiй прoти Укрaїни гiбридній вiйнi, пoлягaє в
тoму, щo вoнo чeрeз вeличeзний тиcк ззoвнi тa oпiр «п’ятoї кoлoни»
уceрeдинi змoглo згуртувaтиcя, у мacoвiй тa iндивiдуaльнiй cвiдoмocтi нaшиx
грoмaдян прoйдeнa «тoчкa нeпoвeрнeння» – ocтaтoчнo рoзпaлиcя
бaгaтoрiчнi мiфи i coцiaльнi cтeрeoтипи-мaнтри прo брaтeрcьку i нeпoxитну
дружбу «cтaршoгo брaтa» з укрaїнcьким нaрoдoм, укрaїнцi глибшe вiдчули
влacну нaцioнaльну, єврoпeйcьку iдeнтичнicть i caмoбутнicть. Мiж тим
cитуaцiя у крaїнi зaлишaєтьcя вкрaй нaпружeнoю. Вiйcькoвi дiї нa cxoдi
Укрaїни, знижeння рiвня життя, нeвпeвнeнicть у мaйбутньoму – уce цe
викликaє зaнeпoкoєння i прoвoкує дeпрecивнi cтaни. Aлe вiдпoвiдь нa цeй
aктуaльний виклик криєтьcя у xaрaктeрi кoнкрeтнoї людини, її здaтнocтi
aктивнo i кoнcтруктивнo дiяти, caмocтiйнo приймaти рiшeння i, тaким
чинoм, впoрaтиcя iз caмoю coбoю.
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Постановка проблеми. Ми живемо у світі, де все більше
ускладнюються різноманітні процеси. Соціальна сфера, політика, економіка,
екологія все більше залежать від чіткого планування людиною власних
рішень. Як наслідок людських помилок ми маємо все частіше виникнення
різноманітних криз у зазначених сферах, що призводить до виникнення
трагічних подій у повсякденному житті простих людей. Людина все більше
перебуває у зв’язку з іншими людьми та суспільством в цілому, і надалі цей
зв’язок буде лише посилюватись. У будь-якому суспільстві ми завжди будемо
мати групи людей з протилежними поглядами, цінностями та мотивацією і
завжди ми матимемо конфлікти та труднощі в порозумінні між людьми.
Завжди буде стояти проблема мирного розв’язання конфліктів, недопущення
ситуацій людських жертв.
Виклад основного матеріалу. Для сучасної України вищезазначена
проблема є особливо актуальною. І в подальшому ми не зможемо цілком
позбутися ризику виникнення різноманітних соціальних, техногенних та
інших катастроф, спричинених людським фактором. Рішення людей, а
особливо керівництва держави, визначають шляхи подальшого розвитку
ситуації, можливості розвитку і розв’язання конфлікту, що лежить в її основі,
а також подальші колізії суспільного життя. Тому для реалізації адекватних
рішень потрібно знати загальні психологічні закономірності їх прийняття,
саме це знання може уберегти від фатальних помилок.
Людина взаємодіє зі складними системами, і це визначає особливості
прийняття нею рішень. Перш за все, треба відмітити, що складність системи
вимагає від людини набору глибоких специфічних знань про функціонування
даної системи. Недостатня підготовленість особи, яка приймає рішення,
відсутність в неї достатнього досвіду взаємодії з подібними системами
приводять до помилкових рішень. Крім помилок, пов’язаних з неадекватним
сприйняттям дійсності, брак потрібних знань спричиняє інтолерантність до
невизначеності, що в свою чергу робить людину схильною до конформізму,
як засобу уникнення невизначеності, в результаті людина, яка приймає
рішення, схильна не брати до уваги обставини, які йдуть в розріз з думками її
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оточення. Відсутність можливостей діалогу призводить до ефекту
«огруплення» мислення, в результаті ми отримаємо неадекватні ситуації,
занадто радикальні рішення [4].
Треба мати на увазі, що людиною, якій бракує знань, легко
маніпулювати, граючи на її амбіціях, прагненні здаватись компетентною
тощо. В емоційному плані відчуття невизначеності, створене
некомпетентністю особистості, яка приймає рішення, виявляється в
сильному відчутті тривоги, що може призводити до панічних настроїв та до
паралізації діяльності. Останню ми можемо бачити на прикладі політиків, які
в критичні моменти не приймають потрібних швидких рішень, а вдаються до
непотрібного вичікування, що тільки загострює складну ситуацію. Є підстави
вважати, що тривога проявляється тим сильніше, чим вищу посаду займає
некомпетентна особа. Справді, згідно з уявленнями І. Ялома, прагнення
досягти успіху являє собою засіб уберегтися від тривоги, але цей захист діє
до певної межі, а далі тільки посилює відчуття тривоги [7].
Так чи інакше, компетентність, наявність спеціальних знань про
систему, відносно якої приймаються рішення, є однією з передумов
успішності останніх. З іншого боку, компетентність може обернутися
зарозумілістю, нездатністю бачити власні помилки. Чи не кожна людина має
схильність переоцінювати себе, і слід визнати, що цей захисний механізм
(найбільш важливий у складних умовах) має велике еволюційне значення.
Але він нерідко призводить до неадекватного планування власних дій, що
може обернутися катастрофою, особливо, коли людина задіяна в системах зі
швидкоплинними процесами. Тож відчуття власної компетентності та
оптимізм мають бути зрівноважені критичністю до себе, своїх знань,
моральних якостей тощо. Як вказував Ґ. Олпорт, самоіронія, яка є складовою
самокритичності, характеризує зрілу особистість [5]. Але не треба забувати і
про пізнавальний консерватизм – люди доволі часто, роблячи прогнози,
приписують дещо меншу ймовірність успіху певних дій, як результат це
може бути причиною відмови від їх реалізації [3].
Важливим аспектом, що характеризує ситуацію прийняття соціальнополітичних рішень, є її складність. Ми живемо у світі, де доводиться
вирішувати питання, в яких часто особа не має достатньої компетентності;
щоб повною мірою осмислити їх, потрібно багато часу та зусиль.
У таких ситуаціях люди приймають рішення, виходячи зі скорочених
процедур мислення – евристик. Або надають перевагу почуттям, які
викликає джерело інформації.
Виносячи судження, ми часто керуємося не реальною частотою подій, а
яскравими образами, які нам запам’яталися. Ця особливість нашої пам’яті –
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евристика доступності, може впливати на наші рішення відносно небезпек,
що загрожують нам [2]. Особливо схильні до використання даної евристики
люди, які мають владу [1]. Крім того, дану евристику широко використовують
у засобах масової інформації для маніпулювання свідомістю – збільшують
показ та яскраво описують певні події, щоб зробити ілюзію їх поширеності.
Іншою
евристикою,
яку
часто
використовують,
є
евристика
репрезентативності. Вона полягає в тому, що ми робимо судження, виходячи
із поверхової схожості даної речі з певним еталоном. Ця евристика знаходить
вияв у поверхових судженнях, які беруть початок із подібності між
предметами в несуттєвих ознаках. Найчастіше евристика репрезентативності
проявляється в судженнях на основі ярликів, які несуть негативний смисл і
часто використовується в пропаганді. Дана евристика проявляється в
ситуаціях перенасичення інформацією, коли бракує часу на осмислення
проблеми або людина вважає проблему недостатньо важливою [2].
Також важливим чинником, який впливає на процес прийняття рішень,
особливо під час перемовин, є ефект прив’язки. Він полягає в тому, що
людина при прийнятті рішення орієнтується на перше пред’явлене число
(ціну, відсотки тощо). Треба відмітити, що дане число може мати цілком
випадковий і нереалістичний характер, але через особливість нашої психіки
автоматично брати в якості орієнтувальної основи перші пред’явлені
стимули, цей ефект в будь-якому випадку має місце. Тому є важливим завжди
знаходити раціональні аргументи
визначення кількісних параметрів
предмету перемовин [1].
Людина не завжди усвідомлює важливість власних рішень, також
вона мало усвідомлює свою роль в процесах, що відбуваються в
суспільстві. Важливим фактором, що впливає на даний процес, є панівні в
суспільстві уявлення про нікчемність окремої людини перед владою,
капіталом тощо. Подолання таких уявлень є важливим кроком до
створення громадянського суспільства. На щастя, після Революції гідності
ці уявлення почали зникати, але потрібно створити програму формування
у підростаючого покоління адекватного уявлення про сутність влади, яке
не передбачало б сліпого поклоніння перед нею. Загалом, є доцільною
розробка програм розвитку критичного мислення, яке б давало змогу
протидіяти вищезгаданим евристикам тощо.
Відчуття влади над ситуацією пов’язане з емоційними станами і може
змінюватись. Особливо зміни у відчутті самоефективності в негативний бік
відбуваються під час провалів тієї справи, за яку люди боролися. У цей час
для ефективності дій та прийняття адекватних рішень людям потрібна
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підтримка – нагадування минулих успіхів, стимулювання подальших
очікувань, як умови продовження суспільних перетворень тощо. Психічні
стани регулюються ціннісно-смисловою сферою особистості. Усвідомленість
мети сприяє виникненню стенічних психічних станів. У кризові моменти
відбувається переструктурування ціннісно-смислової сфери, пошук нових
орієнтирів. Загалом ціннісно-смислова сфера особистості є визначальною
для прийняття рішень, зокрема політичних.
Особистість є складною системою, що має як стабільні, так і нестабільні
складові. Частково її можна трактувати як відображення культури –
особистість несе в собі всі найбільш важливі складові культури, в якій вона
розвивається і функціонує. В особистості, як і в культурі, відбувається
зіткнення тих чи інших тенденцій, що відбивають специфіку взаємодії
людини зі світом. Ситуація, в якій людина знаходиться, призводить до того
чи іншого прояву глибинних структур її особистості. При потраплянні
людини до певної ситуації активізуються процеси осмислення даної ситуації
і вироблення адекватної стратегії дій. При цьому найбільшою мірою
активізуються найбільш засвоєні і закріплені структури особистості.
Висновки. Засвоєння культури відбувається двома шляхами: через
пряме транслювання цінностей (у процесі цілеспрямованого виховання
і т. п.) і непряме – через спостереження, неформальну взаємодію з іншими
людьми. В останньому випадку знання мають часто невербалізований
характер і спрямовані на швидке та умовно адекватне орієнтування у
навколишній дійсності. Отримувані при такій передачі цінності можуть
сильно відрізнятися, що проявляється як незбіг декларованих цінностей з
реальними вчинками. Р. Стернберґ підкреслював велику роль неявних знань
у процесах прийняття рішень [6]. Логічно припустити, що і цінності (й
оцінки), засвоєні неформальним чином, теж сильно впливають на рішення та
поведінку особи, особливо в критичних ситуаціях.
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ФЕНОМЕНОЛОГІЯ СВОБОДИ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
В КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ
Стаття присвячена теоретичному вивченню проблеми взаємозв’язку понять
«свобода» і «відповідальність». Автор статті представляє узагальнюючий аналіз цих
дефініцій, наводить власне бачення свободи і відповідальності особистості в кризових
умовах та критичних ситуаціях сьогодення.
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Постановка проблеми. Сьогодні існує велика кількість дефініцій
кризи. Складність розуміння і визначення феноменології кризи пов’язана
із дослідженням криз у різних аспектах їх прояву. Так з точки зору
емоційно орієнтованого (фруструтаційного) підходу криза ототожнюється
зі станом фрустрації. Відповідно увага акцентується на емоційній
складовій кризи, її негативно-емоційному змісті, негативно-емоційному
наповненні окремого періоду життя людини, яка переживає кризу, або
знаходиться в критичній ситуації. З позицій особистісно орієнтованого
(трансформаційного) підходу криза розглядається як необхідна умова
особистісного
розвитку.
З
позицій
життєво
орієнтованого
(трансцендентного) підходу криза є складноорганізованою системою
взаємодії людини, середовища і ситуативних факторів, а отже постає як
переломний момент життя людини.
Теоретичнй аналіз теорій, концепцій і підходів переконливо
свідчить, що в більшості з них криза традиційно розглядається як
перманентний процес у житті людини. Очевидно, що криза ініціює
розвиток, вона є тією слушною можливістю, яка дозволяє людині
самовдосконалитися. Зауважимо, що поняття «криза» дуже часто
підміняється такими поняттями, як: «кризовий стан», «кризова ситуація»,
«критична ситуація», «стрес», «фрустрація», «конфлікт», «важка життєва
ситуація». Наявність подібних конотацій доводить не стільки існування
великої
кількості
визначень
кризи
(точніше
відсутність
загальноприйнятої дефініції), скільки засвідчує існування різноманітних
видів криз, що у свою чергу, безумовно, ускладнює розуміння змісту
останніх.
Відповідно до загальноприйнятої типології криз, психологи
виділяють наступні види: вікова криза; життєва криза; криза cтосунків
(групова); невротична криза (як форма неврозу); професійна криза;
духовна криза; смисложиттєва (екзистенціальна) криза. Кризи протікають
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стадіями, етапами, фазами. Подібна дискретність протікання всіх видів
криз обумовлює суттєві зміни в структурі особистості.
Необхідно визнати, що наявні теоретичні й емпіричні дослідження
більшою мірою присвячені феноменологічному аналізу криз у житті та
розвитку людини. При цьому, на нашу думку, увагу науковців недостатньо
приділено дослідженню феноменології свободи і відповідальності
особистості в кризових умовах та критичних ситуаціях життя.
Аналіз актуальних досліджень. Дослідженням проблеми свободи
займалися Е. Фромм (свобода як вільний вибір), Р. Мей (свобода як
усвідомлення і самосвідомість), Р. Харре (свобода як автономія),
К. Роджерс (свобода як складова самоактуалізації особистості), В. Франкл
(свобода як позиція). Ґрунтовний аналіз відповідальності знаходимо в
теоріях А. Бергсона (про відповідальність людини перед соціумом),
К. М. Маєра-Абіха (про відсутність відповідальності перед іншими
внаслідок егоцентричної спрямованості людини), Г. Йонаса (про
тотальний характер відповідальності) та Дж. Ролза, який досліджував
відповідальність у контексті з проблемою свободи.
Мета статті: аналіз свободи і відповідальності в кризових умовах та
критичних ситуаціях життя особистості.
Виклад основного матеріалу. В умовах кризового сьогодення
традиційне трактування свободи як усвідомленої необхідності вибору є
досить обмеженим. Хочемо ми того чи ні, криза суттєво обмежує
можливості нашого вибору, адже більшою мірою стимулює до ревізії
минулого, а лише потім до пошуку і вибору альтернатив свого подальшого
розвитку. Феноменологічно вибір дано в досвіді. Зауважимо, що в
кризових ситуаціях людина, яка переживає кризу, має знайти компроміс
між усвідомленням свободи своїх дій і їх практичною реалізацією. Але,
враховуючи, що людський розум насамперед сконцентрований на
найближчому досвіді (досвіді, отриманому напередодні кризи), або на
кризовому (найбільш актуалізованому на рівні свідомості під час
переживання кризи), людина не заспокоїться доти, поки не знайде для
себе пояснення причин кризової ситуації і реальні способи її подолання.
На рівні екзистенціальної свободи людина лишається вільною
(екзистенціальну свободу криза не порушує). Проте усвідомлення
недієвості звичних адаптаційних форм реагування ставить під сумнів
наявність загальної свободи дій, актуалізуючи питання особистісної
відповідальності. Отже, питання свободи і відповідальності є вкрай
актуальними в кризових умовах.
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Людина постійно знаходиться перед вибором. Та чи завжди вона є
вільною у своєму виборі, відповідальною за нього? Щоб знайти відповідь
на це питання, насамперед визначимо дефініцію «свобода». Е. Фромм
визначав свободу як здатність вибирати між раціональним та
ірраціональним у житті. Особистісна свобода визначається індивідуальнопсихологічними
та
соціально-психологічними
характеристиками.
Індивідуально-психологічними характеристиками особистісної свободи є
потребово-мотиваційні (цілі, цінності, сенс, що визначають спрямованість
діяльності) та інструментальні (знання, вміння, навички, способи
виконання дій, стилі поведінки, вольові якості тощо). Соціальнопсихологічні складові особистісної свободи представлені сукупністю усіх
характеристик особливостей взаємодії із соціумом.
Сьогодні можна почути, що попри ідеологічні і пропагандистські
заяви про наявну свободу, сучасне життя не спонукає людей бути
вільними (як у сенсі внутрішньої свободи, так і свободи в дієвому плані).
Сучасна історія має достатньо прикладів штучно ініційованих під гаслом
свободи «рухів за свободу», які лише створюють ілюзію її присутності.
Проте істотної різниці між самими рухами немає (як правило, ініціація
активності відбувається задля привернення уваги, або отримання нагоди в
судовому порядку доводити свою правду).
В умовах кризового сьогодення, твердження про те, що сучасна
людина стала більш вільною, у кращому випадку можна сприймати як
пропагандистський популізм, адже «свобода від …» поки що не стала
«свободою для …». З точки зору психології будь-яка криза обмежує
свободу, до якої істотним чином прагне кожна людина. З іншого погляду,
посилаючись на Е. Фромма, можна сказати, що навіть коли свобода
приносить в існування людини незалежність і раціональність, вона в той
самий час ізолює її, пробуджує в неї відчуття безсилля і тривоги. В умовах
загальної суспільної кризи ця ізоляція стає нестерпною, внаслідок чого
люди опиняються перед вибором, де з одного боку свобода спонукає
людину до усвідомлення своєї відокремленості, а з іншого – під час кризи її
обмеження посилює відчуття ірраціональності існування.
Опиняючись у кризовій ситуації, будь-яка людина начебто має свободу
вибору, як правило, більшість людей здатна вибирати. При цьому свобода
вибору не є формальною абстрактною здібністю, яку людина або «має», або
«не має». Свобода вибору постає більшою мірою як елемент поведінки (вибір
моделі поведінки в кризовій або критичній життєвій ситуації).
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Для переважної більшості людей свобода визначається наявністю
зовнішнього вибору альтернатив. Разом із тим, у періоди кардинальних
трансформацій і криз, на рівні індивідуальної свідомості актуалізуються
питання, пов’язані з пошуком міцних підвалин життя, за відсутності яких у
особистості в той чи інший спосіб виникають індивідуальні протести.
Зрозуміло, що будь-яка криза посилюється наявністю загальної суспільної
кризи, внаслідок чого відбувається повне знеособлення людини,
переорієнтація сукупних оцінок дійсності, що насамперед пов’язано із
труднощами адаптації до нових «кризових» умов життя, руйнацією старих
стереотипів, цінностей і норм поведінки, що сукупно породжує внутрішню
напругу та стресові стани.
Жан Поль Сартр стверджував, що буття є випадковим. Зрозуміло, що
абсолютно вільні акти вибору людиною свого способу буття, духовнопрактичного засвоєння цінностей відбуваються на основі постійних
пошуків, помилок, страждань, природної слабкості і вразливості людини,
які є не випадковими недоліками індивідуального людського буття, а
невід’ємними модусами духовного існування особистості.
Людина вразлива, особливо в кризових умовах і критичних ситуаціях
життя. Вона змушена постійно робити вибір. Ця приреченість
опосередковує перебування в стані тривоги. І справа не в правильності
вибору. У кризових умовах і критичних ситуаціях життя має значення
рішучість, з якою здійснюється вибір. При цьому здатність до вибору, як і
сам факт усвідомлення його необхідності, є складовою безперервного
процесу самотворення.
Ф. Шлегель наголошував, що внутрішній сенс є і має бути в кожної
людини, оскільки людина завжди, за будь-яких обставин залишається
внутрішньо вільною. Згадаємо В. Франкла, який в умовах концтабору,
попри все стверджував, що людина має свободу (екзистенційну свободу),
адже незважаючи на контекстні фактори її життєдіяльності, соціальні
умови, обставини тощо, вона здатна обирати своє ставлення до сукупності
обставин, у яких перебуває, і обирати свій власний шлях. В умовах
кризового сьогодення про це варто пам’ятати. На нашу думку,
життєстверджуючим меседжем для всіх, хто переживає кризу, має бути:
«Людина завжди є внутрішньо вільною в оцінці всього, що відбувається, і
має бути відповідальною за свої дії на основі цієї оцінки».
Впевнені, що кожен, хто визнає внутрішню суб’єктивну
екзистенційну свободу, самим фактом її визнання бере на себе тягар
відповідальності (відповідальності, за висловом К. Роджерса, за те «Я», яке
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людина обирає, щоб бути тим, ким вона є). При цьому необхідно
усвідомлювати, що кожен, хто бере на себе будь-яку відповідальність (за
себе, перед іншими) відчуває тривогу. Підвищення тривожності є першою
ознакою нездатності на рівні функціонування когнітивних механізмів до
адаптації в кризовій ситуації.
Враховуючи вищенаведене, зазначимо, що на відміну від поняття
«свобода» (яку на індивідуальному рівні кожен витлумачує по-своєму),
зовсім
по-іншому
сприймається
і
витлумачується
поняття
«відповідальність». Так, Дж. Ролз стверджував, що відповідальною є вільна
людина, адже свобода передбачає відповідальність.
Проте мусимо визнати, що кризове буття певною мірою «позбавляє»
людину альтернатив вибору (обмежує свободу), бо єдиною альтернативою
є сприйняття кризи як такої (об’єктивно існуючої реальності) і
усвідомлення необхідності пошуку більш адаптивних шляхів. Виходячи з
того, що людина за будь-яких обставин лишається внутрішньо вільною,
вона має бути відповідальною (особливо за вчинки, адже саме вчинковий
спосіб взаємодії генерує і визначає рух до вищих рівнів автентичності
буття людини). Отже, природне прагнення людей до свободи має
супроводжуватися усвідомленням відповідальності як внутрішнього
механізму самоконтролю (вільний індивід як суб’єкт життєдіяльності
завжди має нести відповідальність як перед собою, так й перед іншими).
Висновки. Криза потребує від людини навичок довільного
керування своєю мотиваційно-смисловою сферою, а саме здатності
конструювати нові смисли, які можуть вирішити протиріччя, що лежать в
основі кризи. Процес смислоутворення, генерування оновлених смислів
повинен відбуватися через розвиток самопізнання. Проте в кризовій
ситуації самопізнання та особистісні зміни стають можливими лише в разі
прийняття кризи як конструктивного джерела розвитку. При цьому
використання потенціалу кризи стає можливим лише при умінні людини
вирішувати смислові протиріччя в умовах невизначеності, тобто наявності
так званих реконструктивних умінь вирішення кризових протиріч і
конструювання нових, більш життєздатних особистісних смислів.
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РОЗДІЛ II.
ВІКОВІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЖИТТЄВІ КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ:
АДАПТАЦІЯ, РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ, РОЗВИТОК
УДК 159.947.24
Алєксєєва Ю. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ВІРИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ
У статті презентований аналіз специфіки персоналізації віри як системного
особистісного утворення в дитячому, підлітковому та юнацькому віці.
Ключові слова: віра, духовно-релігійна віра, інтерперсональна віра, віра в себе, віра
в соціальні цінності, віра в магію, персоналізація.

Постановка проблеми. Віра – інтегральне особистісне утворення, яке
допомагає людині долати кризові ситуації та є головним орієнтиром на її
життєвому шляху. Тому важливою проблемою вікової психології є вивчення
специфічних особливостей персоналізації віри на різних етапах онтогенезу
особистості.
Використовуючи ідеї, закладені в концепції персоналізації особистості
А. В. Петровського, а також погляди С. А. Черняєвої, яка розглядала процес
персоналізації релігійної віри як інтеріоризацію релігійних поглядів, знань,
позицій, які відображають комплекс ставлень особистості до Бога [11], ми
спробували виділити етапи персоналізації віри як універсального
психологічного феномена в дитячому, підлітковому та юнацькому віці.
При вивченні питання розвитку віри наша увага була акцентована на
представленості в кожному віковому періоді її структурних компонентів, а
також на тих об’єктах віри, які входять до складу різних ціннісних сфер
(духовно-релігійної, соціальної, міжособистісної, інтрапсихічної), і більш
помітні й специфічні для певного віку.
Виклад основного матеріалу. Початок формування віри як системно
організованого психічного феномену можливий за умови розвитку
особистості дитини, і цей процес стає більш помітним уже в дошкільному
періоді, коли в дітей відбувається формування образа Я, розвиток
самосвідомості й особистості в цілому. Розвиток когнітивного компонента
віри пов’язаний із розвитком наочно-образного мислення й уяви. Діти вже
знайомі з такими поняттями, як «планета», «світ», «смерть» та ін. У них є
уявлення про Бога й про перспективу людського життя. Дошкільники вже
можуть дати визначення смислу життя. І хоча вони ще не диференціюють
поняття віра, довіра, надія і розглядають їх як синонімічні, але вже
сенситивні до віри. Емоційна складова віри характеризується нестійкістю
почуттів і переживань, недостатньо розвиненим переживанням співчуття.
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Ціннісно-мотиваційний компонент характеризується появою ієрархії
мотивів. Поведінковий компонент віри в дошкільному віці формується в
спільній діяльності дитини із близькими людьми й характеризується
інтенсивним розвитком волі [2; 3; 5; 9; 10].
Важливим на першому етапі розвитку віри в дошкільному віці є
виникнення процесу персоналізації віри, пов’язаного з механізмом
інтеріоризації соціальних норм, культурних цінностей, що передаються
дитині через спілкування й досвід; відокремлення себе від оточуючих людей;
формування в дитини індивідуального досвіду. Об’єктами віри в цьому віці
стають близькі люди, значущі інші, казкові герої з кіно, книг, міфологічної
літератури, тому найбільш характерними для дошкільників є віра в магію,
чарівництво, існування таємниць, нереалістична (суб’єктивна) віра в успіх,
віра в близьких. Витоками розвитку віри в себе в дошкільному віці, на наш
погляд, є почуття впевненості в собі, що проявляється в певних
ситуаціях [2; 3; 5; 9; 10].
Теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми становлення віри
в молодшому шкільному віці дозволив визначити особливості розвитку
структурних компонентів віри. Когнітивний компонент віри в молодшому
шкільному віці характеризується тим, що в дітей розширюється розуміння
поняття «віра», вони розмірковують над питаннями, пов’язаними з вірою в
Бога, їх уявлення про душу пов’язується з моральними почуттями, смерть
сприймається як природне явище. Емоційний компонент віри в молодших
школярів представлений необхідністю диференціювати моральні почуття,
розвитком емпатії, переживанням довіри, самоповаги, впевненості, почуття
компетентності.
Ціннісно-мотиваційний
компонент
у
дітей
характеризується внутрішнім прагненням до навчання й успіху,
домінуванням мотивів повинності. Поведінковий компонент пов’язаний із
розвитком волі та самоконтролю [1; 2; 9; 10; 12].
Специфіка розвитку віри в молодшому шкільному віці визначається
особливостями розвитку її видів. Так, домінуючим об’єктом віри на рівні
цінностей міжособистісного рівня стає особистість учителя. Віра в себе в
молодшому шкільному віці ще повністю не сформована й залежить від
зовнішніх оцінок близьких людей. Вона проявляється в самоповазі, почутті
впевненості у собі, ситуативній вірі в успіх, які пов’язані із завищеною
самооцінкою, високим рівнем домагань і потребою у визнанні. Магічна віра
має флуктуїруючий нестійкий характер. З одного боку, діти продовжують
вірити в чарівництво й прикмети, з іншого – розвиваються й зміцнюються
погляди на життєві ситуації, які підкріплюються накопиченням наукових і
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достовірних знань. Аналіз розвитку духовно-релігійної віри показав, що в
частини молодших школярів частково сформована віра в Бога, яка
формується завдяки механізму ідентифікації із близькими людьми. Віра в
соціальні цінності в цьому віці проявляється у вірі в надію, правду,
справедливість, сміливість [1; 2; 9; 10; 12].
Таким чином, аналіз літератури, присвяченої питанням розвитку віри
в дитячому віці, дозволив нам виділити перший етап персоналізації віри
(від 4 до 10 років) – наслідувальна (наївна) віра.
Наступний віковий період розвитку – підлітковий вік – значна
кількість психологів (Г. Крайг, Ф. Райс, Х. Ремшмідт, Л. С. Виготський,
Л. І. Божовіч, О. О. Рєан, В. С. Мухіна, Л. Ф. Обухова, Аверін, І. С. Булах)
називають найвідповідальнішим у становленні особистості. Вивчення
літератури дозволило з’ясувати специфіку факторів і умов розвитку
структурних компонентів віри в підлітковому віці. Когнітивний компонент
віри в підлітковому віці вміщує уявлення про смерть, а звідси ірраціональні
ідеї про циклічність життя та реінкарнації, міркування про сенс життя та
усвідомлення неможливості фізичного безсмертя, що породжує в них ідеї
про безсмертну славу й вічне життя в героїчних діяннях. Специфіка розвитку
емоційного компонента віри підлітків пов’язана з ростом їх емпатичного
потенціалу; підвищенням рівня тривожності й невпевненості в собі;
диференціацією моральних (відповідальності, провини, сорому, совісті)
почуттів;
появою
екзистенціальних
переживань,
пов’язаних
із
усвідомленням скінченності життя. Ціннісно-мотиваційний компонент
характеризується формуванням моральних ідеалів і перебудовою ціннісних
орієнтацій. Поведінковий компонент пов’язаний із розвитком самоконтролю
та активізацією моральної саморегуляції [1; 2; 4; 6; 7; 8].
Вивчення літератури дозволило виявити специфіку розвитку деяких
видів віри в підлітковому віці. Так, головним об’єктом інтерперсональної
віри в підлітковому віці є референтні групи або значущі інші.
Інтерперсональна віра підлітків у друзів розвивається на основі почуття
зміцнюваної в них довіри. Віра в себе в підлітковому віці повністю не
сформована й часто зазнає «атак сумнівів», що проявляється в почутті
невпевненості в собі та сором’язливості. Непродуктивні форми
інтрапсихічної віри, характерні для цього віку, зумовлені специфічною для
підлітків у процесі спілкування орієнтацією на уявну аудиторію і власну
винятковість. Характерною для підлітків є віра в справедливість, яка є
важливим індикатором їх психологічного благополуччя. Аналіз розвитку
духовно-релігійної віри засвідчує, що для представників підліткового віку
91

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
є актуальною віра в безсмертя, з якою пов’язані їх відчайдушні й
небезпечні вчинки, які ґрунтуються на впевненості в тому, що з ними
нічого не станеться. Магічна віра в цьому віці зберігається й проявляється
у вірі в прикмети й марновірства [1; 2; 4; 6; 7; 8]. Цей період персоналізації
віри, характерний для підліткового віку, ми пропонуємо називати етапом
нестійкої віри.
Формування віри в юнацькому віці багато в чому пов’язане зі
специфікою та різноманітністю соціальних ситуацій розвитку. Розширюється
діапазон необхідних для виконання соціальних ролей з їх правами та
обов’язками (Ф. Райс, Г. Крайг, Х. Ремшмідт, Л. І. Божовіч, О. О. Рєан,
І. В. Дубровіна, О. В. Толстих, С. О. Ставицька, Т. М. Зелінська), збільшується
кількість завдань і цілей, необхідних для відповідності цьому віку.
Теоретичний аналіз літератури, присвяченої питанням умов і факторів
становлення віри, дозволив нам виділити особливості розвитку її
структурних компонентів у юнацькому віці. Когнітивний компонент віри в
юнацькому віці ґрунтується на інтенсивному розвитку особистісних
утворень і тенденцій, характеристик когнітивної сфери, таких як: здатність
до диференціації моральних понять; становлення системи світогляду, яка
часто будується на ідеалістичній картині уявлень про світ; схильність до
співвіднесення власних учинків і поведінки інших людей із принципами
справедливості та порядності; потреба в розумінні сенсу життя й існування, а
також власного призначення, своєї ролі, «місії», значущості; актуальність
етичних категорій добра й зла в оцінці чужих і своїх учинків. Розвиток
емоційного компонента віри пов’язаний із розвитком у молодих людей
почуттів любові, обов’язку, впевненості в собі, об’єктивної самооцінки,
високого рівня самоприйняття й самоцінності, довіри до себе та інших,
здатності до емпатії. Ціннісно-мотиваційний компонент віри в юнацькому
віці ґрунтується на практично сформованих особистісних якостях і
тенденціях: розвиненій і диференційованій системі цінностей і ідеалів,
формуванні власної ідеології; стійкій актуалізації прагнень до усвідомлення
смислу свого існування та саморозкритті. Поведінковий компонент віри в
юнацькому віці пов’язаний із розвитком механізмів саморегуляції й
самоконтролю [1; 4; 7; 8].
Специфіка формування віри в юнацькому віці визначається також
особливостями розвитку її окремих видів. Віра в себе до кінця юнацького
віку майже повністю сформована, що проявляється у визнанні й прийнятті
якостей, які свідчать про власну інтелектуальну компетентність і фізичну
привабливість. Віра в соціальні цінності в цьому віці проявляється у вірі в
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справедливість. Віра в містичні явища має неконструктивний характер,
проявляється в марновірствах, забобонах, вірі в чаклунство, астрологію,
таємні доктрини, що, за умови домінування, може уводити молодих людей у
світ фантазій і спричиняти втрату здатності до раціонального пізнання.
Аналіз розвитку окремих аспектів духовно-релігійної віри засвідчив, що в
більшості молодих людей уже сформоване усвідомлене розуміння релігії, і
розвиток релігійного світогляду тісно пов’язаний з їх інтелектуальним
розвитком. Усе це вказує на те, що віра в юнацькому віці стає універсальним
особистісним утворенням, що вміщує широкий спектр особистісних позицій і
переконань, почуттів, намірів і прагнень, які більшою мірою є справжніми й
адекватними стосовно ціннісних об’єктів навколишнього світу [1, 4, 7, 8].
Аналіз психологічної літератури, що розглядає питання розвитку віри в
юнацькому віці, вивчення умов і факторів, що впливають на її формування,
дозволив нам виділити ще один період у становленні й персоналізації віри і
назвати його етапом аутентичної віри.
Висновки. Таким чином, персоналізацію віри слід розглядати як
динамічний процес, у якому виділяються три періоди, що відповідають
дитячому, підлітковому і юнацькому віку. Розвиток віри ґрунтується на
комплексі системно організованих компонентів, що відображають
взаємодію якостей когнітивного, емоційного, ціннісно-мотиваційного та
поведінкового рівнів особистості, співвідношення яких є характерним для
кожного вікового періоду.
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Arshava I., Nosenko E., Nosenko D.
SELF-HANDICAPPING AND ITS RELATION TO FIVE FACTOR MODEL
OF PERSONALITY
Abstract. Present study examined personality’s role in self-handicapping behavior as a
method of coping with adversity and stress. Results showed strong relationship between personality
and self-handicapping. It was found that self-handicapping as a disengagement coping strategy was
positively related to neuroticism and negatively related to conscientiousness. Considering negative
impact of self-handicapping on performance and overall lifestyle, personality traits can serve as
important predictors of resorting to self-handicapping when dealing with stressful events.
Key words: personality traits, self-handicapping, coping

Introduction. Self-handicapping has been recently conceptualized as a
disengagement coping strategy employed in the situations which threaten selfesteem or when the future performance is uncertain (Arkin, Oleson & Caroll, 2010).
People choose to engage in self-handicapping behaviors that impede their ability to
be successful at these tasks but that will serve as an excuse for failure (Sherman &
McConnell, 1995). In the event of failure, one can point out to the created obstacle
as an excuse for poor performance and thus protect self-esteem and selfperceptions of ability. The most common examples of self-handicaps include
withdrawing (Hirt, McCrea & Kimble, 2000), ingesting of alcohol or drugs (Berglas
& Jones, 1978), listening to distracting music prior to important exam (Shepperd &
Arkin, 1989). Gender differences exists in self-handicapping behaviors, as men are
more willing to engage in active forms of self-handicaps (for example, withdrawal
from preparation, alcohol and drug use) than women do.
Thus, self-handicapping is the type of coping strategy that is used by
individual in order to reduce responsibility for failure in their own eyes and the
eyes of the public (Jones & Berglas, 1978). Recent studies have shown that selfhandicapping behavior impairs performance in the long term (McCrea & Hirt,
2001; Urdan, 2001).
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Research studies have suggested that self-handicapping is a function of
personality, which is typically measured in the Five Factor Model of personality.
The Five Factor Model consists of five broad domains: Neuroticism, Openness to
Experience, Conscientiousness, Extraversion and Agreeableness. Since the
emergence of the Five Factor Model of personality, focus of coping research has
moved forward in an attempt to capture dispositional basis of coping (Carver,
Scheier, and Weintraub, 1989). According to research findings, neuroticism is
related to maladaptive coping styles, conscientiousness to problem-focused coping
and extraversion to support-seeking (O’Brien & DeLongis, 1996).
Several studies have shown that lower conscientiousness and higher
neuroticism predict higher self-handicapping behaviors (Ross, Canada, and Rausch,
2002). However, the question still remains, whether prediction of selfhandicapping will stay stable across cultures and whether this relationship would
support the notion that self-handicapping is a personality-based coping strategy for
dealing with anticipated failure?
The purpose of this study was to further investigate predictors of selfhandicapping which would stay stable across cultures and provide evidence that
personality traits are fundamental in understanding coping ability.
Method. Participants. Respondents were 120 undergraduate psychology
students from Dnipropetrovsk National University (75 females, 45 males; aged
18-23). Informed consent was obtained.
Materials. NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI). NEO Five-Factor
Inventory (Costa et al., 1992, adapted by O.Khromov) is a 60-item inventory,
comprising questionnaires for measuring the Big Five personality factors.
Participants in our study rated 60 behavior-descriptive statements on 7-point
Likert scales, ranging from 1 (strongly disagree) to 7 (strongly agree), indicating
the degree to which they thought the items were characteristic of them. The NEOFFI is one of the most widely used measurement tools of the Big Five and has very
strong psychometric properties. Six-year test-retest reliability has ranges from .63
to .82. For the NEO FFI (the 60-domain-only version), the internal consistencies
were: for neuroticism α=.79; extraversion α=.79; openness to the new experience
α=.68; agreeableness α =.75; conscientiousness α=.83. Adapted version Cronbach
alphas reliabilities were reported as follows: E = .76, N = .63, O = .75, C=.73, A=.79.
Self-handicapping Scale. The Self-Handicapping Scale is comprised of
25 statements designed to assess an individual’s proclivity to display selfhandicapping behavior. For each statement, subjects were asked to indicate their
level of agreement on a six-point scale. Large group testing sessions indicate that
the scale exhibits acceptable internal consistency (Cronbach alpha = .79) and test95
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retest reliability (r = .74 after one month). The predictive ability of the scale
is confirmed by a number of studies. In this research, Ukrainian adaptation
of the Self-handicapping scale was used, Cronbach alpha = .651 and test-retest
reliability r = .721 after one month.
Procedure. The materials were administered to the students. Students were
instructed that there is no right or wrong answers and that they must select an
answer that is most closely describes their personality or typical behavior. IBM
SPSS Statistics Version 20 was used for analyzing the data.
Results. To determine if personality dispositional traits can predict selfhandicapping behavior multiple regression analysis was used. The analysis,
carried out for five personality factors allowed to build the following equation:
Self-handicapping = 61,459 + 0,295 Neuroticism + (-0.244) Conscientiousness
The overall regression equation was statistically significant (F= 9,905, p<
.001, SEEST=9.917) and accounted for about 14.5% of variance in self-handicapping
(R2=0.145). Both conscientiousness and neuroticism were significant predictors of
self-handicapping.
Table 1
B
Neuroticism
Conscientiousness

.268
-.251

SE
.078
.088

β
.295
-.244

t
3.456
-2.858

p
.001
005

Based on the Beta weights neuroticism appeared to contribute more to the
prediction of self-handicapping than conscientiousness.
Discussion. Consequences of self-handicapping behavior have a major impact
not only on subjective well-being but also can lead to persistent personality changes
that affect successful goal attainment. Self-handicapping has negative interpersonal
consequences, as others evaluate self-handicappers as irresponsible and would not
like to work with them on future tasks (Hirt, McCrea and Boris, 2003).
Results suggest that dispositional personality traits are important
determinants of self-handicapping as a disengagement coping strategy. In keeping
up with previous research, our findings indicated that self-handicapping can be
predicted from conscientiousness and neuroticism. The results also suggest that
tendency to self-handicapping behavior may be a result of stable dispositional
personality factors. Our results essentially replicate findings of Ross et al. (2002)
and of Kinon & Murray (2007) who reported strong positive correlation between
self-handicapping and neuroticism.
In conclusion, research results suggest that personality factors are
fundamental in understanding coping ability and make a contribution to the body
of research on the relationship between personality and coping.
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УДК 159.9.37
Василевська О. І.
«СЕРІЙНЕ МАЛЮВАННЯ» ЯК КРИЗОВА ПСИХОЛОГІЧНА ТЕХНІКА
У статті розглянуто особливості застосування арт-терапевтичної техніки
«серійне малювання» у роботі з травматичними переживаннями дітей та дорослих.
Ключові слова: криза, травматичні події, тривога, серійне малювання, наратив.

Постановка проблеми. Складне, непередбачуване сьогодення,
постійне перебування сучасної людини у зоні психологічних випробувань
потребують розробки спеціалізованих підходів по наданню психологічної
допомоги дітям та дорослим з наслідками травматичних подій. Психологічна
криза розглядається як гострий емоційний стан, що виникає при блокуванні
цілеспрямованої життєдіяльності людини. У кризовому стані рішення
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життєво важливих проблем звичними методами неможливо – зростають
напруга і тривога, відчуття нестерпності того, що відбувається.
Аналіз актуальних досліджень. Дослідники Дж. Алан, В. Оклендер,
І. Добряков, І. Никольська пропонують підходи надання психологічної
допомоги, побудовані на арт-терапевтичних засадах, зокрема метод
серійного малювання.
Виклад основного матеріалу. У психологічній літературі розрізняють
внутрішні і зовнішні кризи. До внутрішніх можна віднести нормативні кризи,
пов’язані з розвитком особистості, з внутрішніми конфліктами. Зовнішні
кризи викликані фізичною та емоційною деривацією, травматичними
подіями, які породжуються екстремальними ситуаціями, що призводить до
негативних наслідків для повноцінного життя та психічного здоров’я
людини [3; 4]. Конструктивне подолання кризи сприяє активізації
внутрішніх ресурсів, особистісному зростанню, розширює діапазон
поведінкових стратегій. Проте, невідпрацьована травматична ситуація
набуває затяжного характеру, з фіксацією на неадекватних способах
вирішення проблем, регресії, психосоматичних хворобах [2]. Психологічна
травма не зникає, вона може «законсервуватися» і негативно впливати на
подальше життя особистості, провокуючи соціальну дезадаптацію,
складнощі у сімейному житті, дієвим методом психологічної допомоги
вважається метод серійних малюнків і розповідей [1; 2]. Після процедури
знайомства дитині (дорослому) пропонується створити серію малюнків на
задані теми, з метою втілення в образах проблем і переживань, з подальшим
відпрацюванням їх змісту в бесіді з психологом.
Технологія роботи включає три етапи, дотримання послідовності яких
продукує певну динаміку емоційного стану, що дозволяє автоматично
перейти від обговорення нейтральних тем, до занурення у кризові
переживання з їх подальшим відреагуванням, створенням позитивного
настрою та життєвої перспективи. Перший етап включає малювання і
розповіді на тему «Мій автопортрет в повний зріст», «Моя сім’я» («Сімейна
соціограма»), «Якби у мене була чарівна паличка...». Запропонована техніка
дозволяє: а) познайомитися з дитиною, б) дослідити її образ-Я, уявлення про
сімейне оточення і самопочуття в сім’ї, в) здійснити «приєднання» за рахунок
обговорення безпечної та насиченої позитивними емоціями теми,
г) ввести в роботу, тобто створити певний настрій.
На другому етапі використовуються малюнки і розповіді на тему: «Я
переживаю», «Я боюся», «Сон, що мене схвилював», «Я про це не хочу
згадувати». Тематика малюнків зберігає основне емоційне навантаження,
98

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
стимулючи прояв інтенсивних почуттів і спогадів, що сприяє виявленню
негативних переживань, і пов’язаних з ними важких життєвих ситуацій,
внутріособистісних і міжособистісних конфліктів, механізмів психологічного
захисту та стратегій поведінки. У процесі дослідження психотравмуючих
переживань, за рахунок корекції механізмів психологічного захисту,
здійснюється усвідомлення негативних емоцій, відчуження від них.
Третій етап пов’язаний з позитивною тематикою, зокрема, малюнки і
розповіді на тему: «Я такий задоволений, я такий щасливий», «Мені 25 років,
я дорослий і працюю на своїй роботі» (для дітей), «Світле майбутнє» (для
дорослих). У ході роботи відбувається зняття напруги, закріплюється
почуття впевненості в собі, відчуття здатності впоратися з труднощами,
формується образ позитивного майбутнього.
Слід зазначити, що список тем для малювання, їх формулювання
можуть бути змінені з урахуванням індивідуально-психологічних
особливостей клієнта, значущої проблематики, яка виникає в ситуації «тут і
тепер». Втім, важливо щоб була дотримана послідовність перерахованих
вище етапів, яка стимулює певну динаміку емоційного стану особистості.
Завдання першого етапу – «приєднатися» до клієнта і ввести його в роботу,
завдання другого – стимулювати переживання, завдання третього – вивести
зі світу переживань, зняти емоційне напруження попереднього етапу і
створити позитивний настрій.
Основний інструмент взаємодії психолога з клієнтом у процесі
використання методу – арт-терапевтична бесіда (пряме або непряме
отримання інформації, шляхом опису малюнків). Перевага арт-терапевтичної
бесіди полягає в тому, що вона конкретна (обговорюються малюнки),
структурована (має певну етапність і логіку), відсторонена (стосується ніби
не самого клієнта, а персонажа, зображеного на малюнку), має
терапевтичний ефект (полегшує процес вираження, усвідомлення і
відреагування прихованих емоцій, проблем і конфліктів).
У процесі складання розповіді за малюнком діалоги з клієнтом
базуються на наративному підході. Особливість наративних оповідань
полягає в тому, що їх зміст залежить не від реальності, а від її інтерпретації
двома особами: Я-оповідача і Я-слухача. Сенс історії для двох учасників
діалогу виникає в процесі розповіді і досягається ретроспективно, після того,
як подія, про яку йде розповідь, вже відбулася. І тут наратив оповідача
(клієнта) взаємодіє з наративом слухача (спеціаліста), який по-новому
центруючи текст надає йому іншого значення [2; 3]. Отже, сюжет історії по
ходу діалогу змінюється таким чином, що людина отримує віру в те, що
життя продовжується і варто жити.
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Висновки. Аналіз літературних джерел дає нам підстави вважати
серійне малювання, у поєднанні з наративним підходом, дієвим засобом
надання психологічної допомоги, який дозволяє здійснювати емоційне
«відрацювання», що веде до поступового виходу з кризи під час проживання
травмуючих подій.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ,
ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ЛІКУВАННІ ЗА КОРДОНОМ
У статті розкривається специфіка психологічного супроводу дітей, які
перебувають на лікуванні за кордоном. Виокремлюються особливості програми
підготовки вихователів, психологів, які супроводжують дітей.
Ключові слова: психологічний супровід, адаптація, гештальт-підхід.

Постановка проблеми. Відправка дітей на відпочинок та лікування за
кордон завжди пов’язана з певними труднощами як для дітей, так і для
вихователів, які їх супроводжують. На сьогоднішній день існує багато
соціальних програм для відправки дітей на відпочинок та їх лікування, але ці
програми не передбачають підготовки тих, хто супроводжує цих дітей. Це
можуть бути випадкові люди, іноді – батьки хворих дітей, яким теж потрібна
психологічна підтримка.
Актуальним на сьогоднішній день постає питання розробки нових та
модифікація і підбір вже наявних методів психолого-педагогічної
підтримки, яка допомагала б особистості в ситуаціях невизначеності,
розгубленості, віддаленості від батьків, рідних, близьких людей. Проблема
психологічної допомоги, підтримки, супроводу особистості в кризових
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ситуаціях в останніх наукових пошуках сфокусована на дослідженні та
осмисленні сфери несвідомого, певних уявлень особистості, що
вибудовують її власну суб’єктивну картину світу. У пошуках виходу з
кризової ситуації актуальною постає необхідність певної психологопедагогічної підтримки для особистості.
Виклад основного матеріалу. Аналізуючи досвід вихователів, що
перебували з дітьми в період лікування та відпочинку за межами України,
можна виділити ті, які найчастіше виникають. У першу чергу – це страхи, що
виникають у дітей, які вперше без батьків та родичів знаходяться в нових
умовах. Не менш важливими є труднощі їхньої адаптації до кліматичних,
географічних та культурних особливостей чужої країни (мовний бар’єр,
умови проживання в іншій культурі). Дітей лякає ситуація невизначеності, не
до кінця прояснені, не обговорені деталі, умови перебування, замовчування
батьками або вихователями їхніх прав та обов’язків. Часові рамки
перебування обмежують можливості вихователя для індивідуального
підходу до кожної дитини, що призводить до підвищення тривожності,
агресивності у дітей та вихователів теж. Невиправдані очікування з обох
сторін привносять плутанину та конфлікти в їхні стосунки. Відсутність
спеціальної підготовки вихователів актуалізує проблему розробки програми
такої підготовки, яка б включала лекції-семінари, тренінги.
Звертаючись до власного досвіду супроводу груп дітей, які лікувались
за кордоном (Республіка Куба, Центр «Тарара» 1998, 1999, 2004 р.р.),
пригадую, як діти сумували за батьками, рідними, відмовлялися ходити на
пляж, плавати в океані. У них виникали труднощі в адаптації до високої
температури, підвищеної вологості, незвичної їжі, до оточення чужих,
невідомих їм людей. Відчуття безпорадності в ситуації невизначеності,
невпевненості в своїх можливостях в нових умовах породжувало у дітей стан
фрустрації, депресивні стани. Перебуваючи в такому стані, діти не виявляли
інтерес до групової ігрової діяльності, походів у театр, на стадіон, в басейн,
проявляли скутість, ніяковіли в ситуаціях звернення до них інших дітей,
частіше усамітнювались. Відмовляючись від колективного проведення часу,
серед дівчат найчастіше відмічалися – головний біль, млявість, відмови, що
пов’язані з жаркою погодою, бажанням пролежати весь день під
кондиціонером; найчастіші відмовки у хлопчиків – не цікаво, сумно, бажання
увесь день дивитися телевізор. Різниця в соціальному статусі дітей, їхньому
інтелектуальному, культурному, освітньому рівнях часто приводила до
конфліктів (сварки, бійки, крадіжки). Для вихователів складним було
налагодити діалог між дітьми з різних груп. Діти з інтернатів для сиріт
провокували конфлікти з дітьми, в яких була сім’я (образи, знущання,
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крадіжки і продаж речей інших). Намагання вихователів залагодити
конфлікти приводило лише до розгортання нових негараздів серед дітей та
дорослих. Аналіз виникнення, вирішення цих конфліктів підтверджує
необхідність підготовки вихователів до роботи з дітьми в специфічних
умовах. Така підготовка підвищує психологічну компетентність вихователів
в області конфліктології, вікової та педагогічної психології, можливість
допомогти у виборі індивідуального підходу до кожної дитини, розібратися в
особливостях взаємодії з іншими дітьми, що полегшить їхнє перебування за
кордоном. Необхідна підготовка вихователів в психології кризових станів,
особливостях підліткового та юнацького віку; в питаннях сексуального
розвитку дівчат та хлопчиків, виникнення і вирішування конфліктів між
ними; адаптаційних можливостей, стресостійкості. Ці та інші знання
психології розвитку допоможуть вирішити проблеми, що виникають у дітей
та дорослих. Аналіз цих проблем актуалізував розробку програми
психологічної підготовки вихователів, які супроводжують дітей на
відпочинку та лікування за кордоном. Програма буде корисною для
підготовки вихователів в різних соціальних проектах.
Програма представляє собою цикл занять, що включає теоретичну
частину підготовки і практичну – вправи, тренінги.
Заняття – семінари для вихователів являють собою цикл зустрічей, які
розподілені на дві частини: перша – це 6 зустрічей ( трьохчасових, один раз
на тиждень) в період підготовки груп дітей і відбору вихователів, друга –
після повернення.
Перші чотири заняття організуються з метою знайомства вихователів
один з одним; три зустрічі організуються з дітьми та вихователями; дві
зустрічі усі разом, та з їхніми батьками. Важливим в цих заняттях є
усвідомлення вихователями своїх усталених переконань, стереотипів
поведінки, особистісних характеристик. Виконуються вправи на дослідження
власних життєвих стратегій для згуртованості вихователів, поліпшення
спілкування, взаєморозуміння. Семінари включають ознайомлення та
навчання роботі з діагностичними
методиками для складання
психологічного портрету дітей, особливостей взаємостосунків в їхніх сім’ях
(повна сім’я, сім’я, яка втратила батька, матері одиначки, відсутність
батьків). Це допоможе вихователям індивідуалізувати підхід до кожної
дитини, розуміти її реакції, поведінку, що мінімізує конфліктність,
непорозуміння, розгубленість в критичних ситуаціях. Знайомство з батьками
дітей необхідно для доповнення знань про соціальне оточення дитини,
культурного середовища, що багато в чому пояснює особливості її поведінки.
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Після повернення вихователів, важливим є обговорення та аналіз
проблем, що виникали, і можливості та стратегії їхнього вирішення.
Ці зустрічі передбачають поповнення знань щодо профілактики виникнення
цих проблем, узагальнення та обговорення труднощів, конфліктів, помилок в
психологічному супроводі під час перебування дітей за кордоном.
Це допоможе вихователям усвідомити те, як їх бачать, сприймають
діти, дорослі приймаючої сторони, інші учасники програми. Які уявлення у
них були до поїздки та після, що змінилося? Вони отримують відповіді на
свої питання від колег, підтримку кураторів програми, обговорюють
можливості подальшої роботи з дітьми в літніх таборах на території України.
Методи групової роботи поєднали в собі процедури різного характеру:
навчальні, евристичні, ігрові, практичні тощо. Крім того, важливим
моментом проведення формувальних впливів стала модель «розвивального
ефекту» гештальттерапії. Саме методи цього підходу в роботі групи
впливають на адаптацію особистості в незвичних умовах, а не пристосування
до обставин. Це, як підкреслював засновник постмодерну в гештальттерапії
Пол Гудмен, «творче пристосування» є життєздатною силою, а не просто
адаптивною реакцією. З метою завершення гештальтів особистості
проводились саме терапевтичні групи, в яких особистість усвідомлювала
власні потреби, бажання, життєві смисли, перспективи на майбутнє,
життєвий вибір. У програмі психологічного супроводу використовувалися
методики розвитку усвідомлення та проявів різних емоцій, переживань, а
також особистісних якостей.
Важливим є обговорення ресурсів, які були використані у подоланні
перешкоди; признання наявності цих ресурсів у дитини; рефлексія,
обговорення вправ та почуттів, які виникли внаслідок виконання методик;
побудова нової ієрархії цінностей, нових життєвих цілей та засобів їхнього
досягнення. Відбувається певна заміна старих цінностей на нові, в першу
чергу тих, що визначають цінності буття. У програмі враховуються загальні
вимоги дотримання циклу контакту у взаємодії між вихователем та дітьми.
Головними питаннями терапевта на стадії пре- контакту є: «Що з тобою
відбувається тут і тепер?», «Які відчуття (дихання, тіло, поза)?», «Що бачиш,
чуєш, помічаєш навколо себе?», «Про що міркуєш?». Особливо важливим стає
все, що усвідомлюється і відчувається дитиною на даний момент. Якщо це
робота з незавершеною ситуацією, то питання спрямовуються на: «Що
відчуваєш, коли про це розповідаєш?». Якщо це робота з соціальними ролями,
то важливі питання: «Що залишилось в тебе після обговорення цієї складної
життєвої ситуації?». На стадії контактування головні питання: «Що ти зараз
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робиш і що плануєш робити в наступний момент?». «Робиш» – розуміється як
внутрішня дія або стосунки. Наприклад: пояснення, втеча, інтерпретація,
очікування дії іншого. «Що робиш зараз і що відчуваєш?». Якщо це робота з
симптомом і ретрофлексією, то питання: «Яка дія виникає із цих відчуттів?»,
«Що бажаєш робити?». Якщо це робота з незавершеною ситуацією, то
питання: «Прислухайся до себе, що залишилось незавершеним? Що ще б
хотілось даний момент. Що вибираєш?», «Чи хочеш ти того ж самого чи чогось
іншого?». Якщо підліток окреслив декілька фігур бажаного (почуттів,
очікувань, дій), то питання спрямовуються на вибір – «Що з цього вибираєш?».
На стадії фул-контакту головним питанням є: «Чи можеш ти повністю
включитися в переживання або дію?», «Можеш зараз зробити те, що
бажаєш?». Якщо це робота з проекціями або внутрішніми частками
особистості, то головні питання до підлітка: «Можеш зіграти: роль матері,
персонажу сновидіння, героя казки, частки своєї особистості?», «Можеш
продовжити, посилити дію героя свідомо?» (якщо робота з тілесним
відчуттям). Доцільним може бути експеримент в терапії, робота в рамках
терапевтичної взаємодії, отримання нового досвіду (в безпечній,
сприятливій атмосфері).
На стадії пост контакту – головним питанням стає: «Який досвід ти
отримав в групі, у взаємодії з іншими?», «Що для тебе було важливим?», «Які
зміни відбулися в твоєму стані?», «Які висновки?», «Що нового помічаєш
зараз?». Якщо це робота з незавершеною ситуацією – «Уяви собі цю ж
життєву ситуацію, чи є ще щось, що тебе хвилює?».
На кожному етапі розвитку групи підбираються методики, що
спрямовуються на визначення цілепокладання, мотивів, потреб, уявлень про
майбутнє, стратегій досягнення поставлених цілей учасників [1; 2]. Оскільки
сама група і отриманий досвід в ній є засобом досягнення поставленої мети,
розуміння цього дозволяє орієнтуватися в постановці допоміжних цілей.
Необхіднно враховувати ризики, які можуть бути наслідками того, що
відбувається в групі. Це можуть бути неочікувані наслідки подій, що
відбуваються в групі, місце в групі, яке займають її члени (або примусово
займають, внаслідок тиску в групі, ззовні, парні стосунки). Є необхідною
здатність керівника групи впливати на хід подій в групі і знаходити їм
пояснення та застосування.
Висновки. Таким чином, при плануванні і веденні групи необхідно
враховувати загальну мету, яка ставиться на початку, і допоміжних цілей, які
прискорюють досягнення кінцевої мети. Першочерговою метою будь-якої
групи є надання психологічної допомоги її членам. Задля цього необхідно
104

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
одночасно використовувати ситуації, що виникають в групі, і весь час
працювати таким чином, щоб група залишалась позитивним засобом
допомоги (а не нейтральним або травмуючим оточенням). Цим
визначаються допоміжні цілі на певних етапах розвитку групи (знайомства,
контактування, зближення, конструктивного співробітництва).
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адаптації дітей-інвалідів та створення необхідних для цього педагогічних умов.
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Постановка проблеми. Формування демократичного суспільства,
надання рівних прав протягом життя кожному громадянину незалежно від
стану здоров’я є пріоритетом державної соціальної політики в Україні.
Проблема адаптації дітей з особливими потребами до різних видів соціальнозначущої діяльності – одна з найактуальніших. Ігнорування проблем адаптації
осіб, що мають деякі порушення, зумовлює труднощі їх подальшого життя та
спілкування [1]. Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів на сучасному
етапі має стати зразковою моделлю безбар’єрного освітньо-корекційного
середовища адаптації та соціалізації дітей-інвалідів [4].
Виклад основного матеріалу. Під змістом процесу соціальної
адаптації дітей з обмеженими можливостями ми розуміємо безпосередньо
захист дитини від різних негативних впливів, забезпечення її фізичної,
психологічної та соціальної безпеки, озброєння дитини первинними
знаннями та ресурсами для самостійного опору, підготовку та формування
власного способу щодо подальшого життя в умовах реабілітаційних центрів
та за їх межами, гарантію реалізації права кожної дитини на сімейне
виховання [2; 3].
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Метою корекційно-реабілітаційної діяльності центру реабілітації дітей з
обмеженими можливостями є ліквідація та попередження екстремальностресових ситуацій життя, відновлення порушених прав на сімейне
виховання, повноцінний фізичний, психічний, особистісний розвиток та
самореалізацію [2].
Виділяють наступні компоненти соціальної адаптації: соціальнопобутова, економічна, комунікативна, регулятивна і самореалізація.
Соціально-побутова адаптація – пристосування дитини до нових умов життя,
побуту, що передбачає поліпшення її становища, психологічного
самопочуття, узгодженість із намірами, інтересами, уподобаннями. Особливо
це стосується осіб, які проходять реабілітацію у спеціалізованих закладах,
відірвані від сім´ї і звичайного способу життя. Економічна адаптація
здійснюється зазвичай в нових соціально-економічних умовах життя і
стосується всіх цільових груп населення. У такому випадку держава
законодавчо регулює її механізми на різних рівнях соціального захисту
населення через надання пільг, субсидій, допомог тощо.
Комунікативна адаптація зумовлює пристосування дитини до нових
взаємозв´язків і взаємостосунків, розвиток соціальних навичок і умінь,
соціальної компетенції. Діти з інвалідністю потребують прийняття свого
стану і формування активної життєвої позиції, орієнтації на власні збережені
можливості й потенціал. Соціальна адаптація необхідна при введенні
людини в різні сфери суспільних взаємовідносин, розширенні чисельності
контактів, формуванні диференційованої поведінки відповідно до її потреб і
особливостей психічного стану. Регулятивна адаптація пов´язана з
життєвими циклами людини, переходом від одного віку до іншого, перебігом
різних життєвих подій і змін, що потребують формування нових якостей
характеру, рис особистості та вимог до суспільства, яке має забезпечувати
гідне існування громадян. Регулятивна адаптація пов´язана із задоволенням
потреб у безпеці й повазі.
Самореалізація – рівень задоволення духовних потреб особистості,
реалізації творчого потенціалу. Соціальна адаптація до нової життєвої
ситуації чи умов життя здійснюється через активізацію сильних сторін
особистості, самореалізацію в трудовій діяльності чи творчості, розширення
кругозору і світогляду, подолання екзистенціальних проблем [5].
Провідними видами діяльності, які виступають системоутворюючим
чинником процесу соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями у
центрах реабілітації є соціально-психологічна реабілітація та корекційновиховна робота, які є взаємозалежними та взаємодоповнюючими
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площинами педагогічної діяльності центру. У зв’язку з цим, важливого
значення набувають фактори, що впливають на соціальну адаптацію дітейінвалідів. Адаптація вимагає наявність певних педагогічних умов, що
сприяють реалізації наявних і формуванню нових соціальних потреб з
урахуванням резервних можливостей дитини-інваліда. Педагогічні умови
визначаються як цілеспрямовано організовані обставини і можливості
педагогічної діяльності, від наявності або зміни яких залежить ефективність
процесу соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями та його
результативність [6].
Педагогічні умови передбачають постановку і вирішення певних
завдань, реалізацію конкретних функцій і напрямів діяльності, створення
реабілітаційного середовища, необхідного дітям-інвалідам, передачу їм
знань, умінь і навичок, які потрібні для виявлення власної активності у
найважливіших сферах життєдіяльності.
Першою умовою є створення реабілітаційного середовища, завдяки
якому дитина-інвалід буде почувати себе повноцінним членом суспільства.
Педагогічні умови повинні охоплювати також вирішення питань
залучення дітей до найважливіших сфер життєдіяльності на основі
використання комплексу сучасних форм і методів педагогічного та
реабілітаційного впливу, забезпечення належної педагогічної освіти
батьків та розвитку професійної майстерності працівників центрів ранньої
соціальної реабілітації.
Створення
реабілітаційного
середовища
вимагає
мультидисциплінарного підходу в роботі центрів соціально-психологічної
реабілітації та дає можливість здійснювати різні форми педагогічної
роботи, зокрема: послуги з побутової реабілітації дітей з функціональними
обмеженнями (навчання елементів самообслуговування та норм
елементарної поведінки в різних мікросоціумах); психологічне
консультування дітей та молоді з особистісних проблем; послуги з
психологічної корекції; лікувально-оздоровчі заняття в облаштованих
кімнатах, басейнах тощо; консультування батьків, родичів дітей та
молоді з функціональними обмеженнями з юридичних, правових,
психолого- педагогічних питань; психологічні тренінги для дітей та
молоді; навчальні програми та курси для дітей і молоді з функціональними
обмеженнями; гуртки та творчі майстерні для дітей і молоді з
функціональними обмеженнями; групи психологічної підтримки для
батьків; відвідування дітьми культурно-масових заходів у театрах, клубах,
кінотеатрах тощо; виставки творчих робіт дітей; екскурсії, свята,
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фестивалі, конкурси; оздоровчі літні табори для дітей із функціональними
обмеженнями та їхніх батьків [2].
Другою умовою успішності процесу соціальної адаптації дітей з
обмеженими можливостями у центрах ранньої соціальної реабілітації є
наявна необхідність встановлювати з батьками дітей-інвалідів тісні
контакти, взаємодіяти з ними, спільно вирішувати завдання. Основними
виявами такої співпраці центрів ранньої соціальної реабілітації з батьками
можуть бути такі: вивчення стану психофізичного і духовного розвитку
дітей; обговорення змісту і методів психофізичної реабілітації та соціальної
адаптації дітей-інвалідів; залучення батьків до реабілітаційного процесу;
визначення перспективної програми соціальної адаптації дітей з
обмеженими можливостями.
Взаємодія батьків з працівниками центру ранньої соціальної реабілітації
повинна носити не лише інформаційно-консультативний характер. Ця
взаємодія має бути практичною і передбачати залучення батьків до
здійснення процесу соціальної адаптації дітей. Аналіз існуючої практики
ранньої соціальної реабілітації переконує у тому, що активна участь батьків у
цьому процесі дозволяє отримувати позитивні результати.
Третьою педагогічною умовою соціальної адаптації дітей з обмеженими
можливостями є створення такого реабілітаційного середовища, яке
сприятиме правильному розумінню дітьми навколишньої дійсності.
Реалістичне сприйняття навколишнього світу створює сприятливу
психологічну основу для появи соціальних властивостей особистості. Як
тільки дитина потрапляє у реабілітаційний центр, вона з перших днів
починає відчувати певні переваги: вона потрапляє у доброзичливе оточення,
у безбар’єрне середовище, її оточують чуйні фахівці, які розуміють, що
відбувається з дитиною і вміють їй своєчасно допомогти. Під впливом
реабілітаційного середовища відбувається послідовне розширення оточення
дитини. Вона занурюється у позитивно впливовий мікросоціум першого
дитячого колективу.
Життя дитини з обмеженими можливостями неможливе без
спілкування – основного показника інтеграції. Але саме в силу своїх
обмежень вона часто позбавлена можливості перебувати серед своїх
однолітків, можливості спілкуватись. Реабілітаційне середовище покликане
відкрити дітям-інвалідам рівні можливості для самоствердження. Тому,
організовуючи реабілітаційний процес, формуючи середовище, в якому
будуть перебувати діти, слід пам’ятати, що вони повинні мати рівні
можливості. Потрібно зазначити, що реабілітаційне середовище повинно
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створюватись на основі існуючого суспільного життя та предметнопросторового оточення; ураховувати індивідуальні потреби дітей і перш за
все ті, які виникли внаслідок відхилень від нормального розвитку;
ураховувати інтереси і можливості сім’ї, передбачати її участь в
реабілітаційному процесі; носити дидактичний, розвивальний характер,
мати можливість до трансформування та змін, пов’язаних з ростом та
розвитком дитини; вивести дитину в реальний світ, поступово зводячи до
мінімуму спеціальні пристосування та штучно створені умови.
Наступна умова успішного вирішення завдань соціальної адаптації
дітей-інвалідів вимагає кваліфікованого підходу до їх розв’язання,
виявлення педагогічної культури і професійної майстерності з боку тих, хто
залучається до освітньо-виховної та реабілітаційної роботи з цією
категорією дітей. З погляду організаційно-педагогічного забезпечення цього
процесу видаються необхідними: підвищення педагогічної культури батьків;
підготовка вчителя-реабілітолога та асистента вчителя–реабілітолога до
роботи в центрах; підготовка спеціалістів та керівників центрів ранньої
соціальної реабілітації; науково-методична допомога працівникам центрів [2].
Висновки. Отже, можемо зазначити, що процес соціальної адаптації
дітей-інвалідів в умовах реабілітаційного центру повинен мати системний
характер, охоплюючи при цьому такі його компоненти як: соціальнопобутовий, економічний, комунікативний, регулятивний та самореалізацію.
Ефективна адаптація дитини-інваліда вимагає наявності певних
педагогічних умов, що сприяють реалізації наявних і формуванню нових
соціальних потреб з урахуванням резервних можливостей дитини, таких як:
створення відповідного реабілітаційного середовища, тісні контакти
працівників центру реабілітації з батьками дитини, професійна майстерність
педагогів та працівників. Урахування вищевказаних умов в педагогічному
процесі дозволяє зробити діяльність реабілітаційного центру з адаптації
дитини-інваліда до життя ефективною, цілеспрямованою та послідовною.
ЛІТЕРАТУРА
1. Косолапова К. О. Проблеми адаптації дітей з особливими потребами до
навчання у школі. – [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://tsppsr.webnode.com.ua/news/%C2%ABproblemi-adaptats%D1%96id%D1%96tej-z-osoblivimi-potrebami-do-navchannya-u-shkol%D1%96%C2%BB/
2. Лиска С. І., Глоба О. П. Педагогічні умови ефективного функціонування
регіональних центрів ранньої соціальної реабілітації для дітей з обмеженими
психофізичними можливостями. – [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=8987&chapter=1
3. Мельман В. О. Мартиняк К. В. Проблеми соціальної реабілітації людей з
обмеженою дієздатністю. – [Електронний ресурс]. Режим доступу:
eprints.kname.edu.ua›31756/1/99.pdf
109

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
4. Роль центрів соціальної реабілітації в інклюзії дітей-інвалідів у загальноосвітній
простір (Методичні рекомендації). – [Електронний ресурс]. Режим доступу:
mlsp.kmu.gov.ua›document/153565/7.doc
5. Тюптя Л. Т., Іванова І. Б. Соціальна робота. – К. : ВМУРОЛ Україна,
2004. – 590 c. – [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://megalib.com.ua/book/31_Socialna_robota.html
6. Юрків Я. І. Роль соціального педагога в реабілітації дітей з обмеженими
можливостями. – [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://конференция. com. ua/pages/view/279

УДК 159.923
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СВЯЗЬ ЭМПАТИИ И ВОСПРИЯТИЯ ПОДРОСТКАМИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
В статье кризисный подростковый возраст рассматривается как период,
сензитивный для развития эмпатии. Эмпирически установлена связь между эмпатией
подростков и восприятием ими взаимодействия с родителями.
Ключевые слова: эмпатия подростка, сотрудничество с родителями, согласие с
родителями, эмоциональная близость с родителями, принятие ребенка родителем,
авторитетность родителя, удовлетворенность отношениями ребенка с родителем.

Постановка проблемы. Подростковый возраст относится к особому
кризисному периоду онтогенеза, связанному с переходом от личности
ребенка к личности взрослого и сопряженному с эмоциональной
нестабильностью, импульсивностью, повышенной уязвимостью, особой
чувствительностью к воздействиям среды. Отечественные и зарубежные
исследователи характеризуют подростковый возраст как период
маргинальной социализации. Подросток находится как бы в промежуточном,
пограничном положении между различными социальными и возрастными
группами, что накладывает определенный отпечаток на психику человека и
может выражаться в повышенной тревожности, неконтактности в общении,
агрессивности, эгоцентричности.
По мнению белорусского психолога А. В. Ковалевской, трудно
переоценить важность и необходимость всестороннего изучения эмпатии в
подростковом возрасте для эффективного преодоления некоторых
негативных тенденций, присущих нынешнему этапу развития общества.
Проблематика адекватного эмпатийного переживания-реагирования
коррелирует с такими важными социально-психологическими вопросами,
как рост детской преступности, обострение конфликта «отцов и детей»,
провоцирующее учащение случаев подросткового суицида [2].
Анализ актуальных исследований. Обширное исследование,
посвященное изучению социальных и психологических факторов,
определяющих развитие эмпатии и ее проявление у детей, провела
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американский психолог Л. Б. Мерфи. Она определяет эмпатию как
способность к эмоциональной отзывчивости на неблагополучие другого,
стремление облегчить или разделить его состояние. Как отмечает
Т. П. Гаврилова, по Л. Б. Мерфи, проявления эмпатии зависят от степени
близости с объектом (чужой или близкий человек), частоты общения с ним
(знакомый ребенок или незнакомый), интенсивности стимула,
вызывающего эмпатию (боль, слезы), предыдущего опыта эмпатии.
Развитие эмпатии связано с развитием и возрастным изменением таких
индивидуальных свойств, как темперамент, сила эмоциональной
возбудимости, и определяется, кроме того, влиянием тех социальных групп,
в которые попадает ребенок. По мнению Л. Б. Мерфи, эмпатия проявляется в
адекватных формах у адаптированных к социальной жизни детей,
получивших в семье максимум доверия, любви и тепла [1].
Тезис Т. П. Гавриловой о необходимости изучения эмпатии и условий
ее формирования и на сегодняшний день не потерял своей актуальности.
Проникновение в природу эмпатии даст возможность подойти к сложной
проблеме взаимосвязи структуры личности и эмоциональной сферы
человека, облегчит изучение формирования личности ребенка,
возникновения нравственных чувств и их роли в поведении, – пишет
Т. П. Гаврилова [1].
Цель исследования: изучение связи эмпатии подростков с
восприятием ими взаимодействия с родителями.
Изложение основного материала. В качестве методов сбора
данных мы использовали опросник «Взаимодействие родитель – ребенок»
И. М. Марковской, опросник диагностики способности к эмпатии
А. Мехрабиана, Н. Эпштейна. Опросник «Взаимодействие родитель –
ребенок» является «зеркальным» и содержит две формы: для родителей
и для детей. В нашем исследовании мы использовали вариант
методики для детей.
Для обработки данных применялись критерий ранговой корреляции
Спирмена и U-критерий различий Манна-Уитни. Выборку составили
95 подростков в возрасте 11-12 лет: 49 девочек и 46 мальчиков.
В результате изучения эмпатии у подростков было установлено, что
48% девочек и 18% мальчиков характеризуются высоким уровнем эмпатии,
средний уровень эмпатии выявлен у 29% девочек и 41% мальчиков,
23% девочек и 41% мальчиков имеют низкий уровень эмпатии.
Выявленные нами различия в эмпатии девочек и мальчиков 11-12 лет
являются статистически значимыми (U=2420,0 при α≤0,001). Девочки в
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возрасте 11-12 лет более проникаются заботой и состраданием, эмпатия у
них развивается раньше, чем у мальчиков этого возраста, что связано с более
быстрыми темпами созревания девочек и стремлением к установлению
бесконфликтных отношений.
Анализ взаимосвязей между эмпатией девочек-подростков и оценкой
ими взаимодействия с матерью обнаружил значительное количество
статистически значимых связей. Отрицательная корреляционная связь
выявлена между эмпатией девочек и оценкой ими автономности во
взаимоотношениях с матерью (rs=-0,396 при α≤0,01). Таким образом, чем в
большей степени по оценкам девочек поведение матерей характеризуется
как контролирующее по отношению к ребенку (что проявляется в мелочной
опеке, навязчивости), тем в меньшей степени исследуемые девочкиподростки являются эмпатирующими. Как известно, низкий контроль может
приводить к полной автономии ребенка, к вседозволенности, которая может
быть следствием либо безразличного отношения к ребенку, либо
следствием любования. Доверие между дочерью и матерью приобретает
особую значимость в подростковом возрасте.
Положительная корреляционная связь обнаружена между эмпатией
девочек и принятием во взаимоотношениях с матерью (rs=0,306 при α≤0,05).
Чем в большей степени поведение матери воспринимается девочкойподростком как принимающее, тем более высоким уровнем эмпатии девочка
характеризуется. Девочки с высоким уровнем эмпатии чувствуют себя более
принятыми матерью, в то время как девочки с низким уровнем эмпатии
чаще проживают отвержение со стороны матери. Принятие ребенка как
личности является важным условием благоприятного развития подростка,
его эмпатии.
Положительная корреляционная связь выявлена между эмпатией
девочек-подростков
и
воспринимаемым
сотрудничеством
во
взаимоотношениях с матерью (rs=0,430 при α≤0,01). Сотрудничество
является следствием включенности ребенка во взаимодействие, признания
его прав и достоинств. Оно отражает равенство и партнерство в отношениях
матери и дочери, что способствует развитию эмпатии девочек.
Корреляционный анализ результатов исследования свидетельствует о
наличии положительной связи между эмпатией девочек-подростков и
согласием с матерью во взаимоотношениях (rs=0,506 при α≤0,001). Чем
более высокая степень согласия между матерью и дочерью в различных
жизненных ситуациях, тем в большей степени девочка-подросток
характеризуется эмпатией.
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Выявлена положительная корреляционная связь между эмпатией
девочек и удовлетворенностью отношениями с матерью (rs=0,443 при
α≤0,01). Низкая степень удовлетворенности может свидетельствовать о
нарушениях в структуре родительско-детских отношений, возможных
конфликтах или об обеспокоенности сложившейся семейной ситуацией, что
не способствует развитию эмпатии девочек-подростков.
В результате корреляционного анализа выявлена единственная
статистически значимая положительная связь между эмпатией девочекподростков и воспринимаемым сотрудничеством с отцом (rs=0,497 при
α≤0,001). Отсутствие сотрудничества во взаимодействии отца и дочери
свидетельствует об авторитарности, безразличии или попустительском
стиле воспитания, что, прежде всего, неблагоприятно влияет на развитие
эмпатии девочки-подростка.
На следующем этапе нашего исследования мы осуществили
корреляционный анализ эмпатии мальчиков-подростков и восприятия ими
взаимодействия с матерью и отцом. Положительная корреляционная связь
выявлена между уровнем эмпатии мальчиков-подростков и эмоциональной
близостью с матерью (rs=0,392 при α≤0,01) и с отцом (rs=0,391 при α≤0,01).
Чем меньше эмоциональная дистанция между мальчиком-подростком и
родителями, чем в большей степени у мальчиков присутствует желание
делиться самым сокровенным и важным с матерью или с отцом, тем в
большей степени мальчики эмпатийны.
Выявлена положительная корреляционная связь авторитетности
матери с высоким уровнем развития эмпатии мальчиков-подростков
(rs=0,327 при α≤0,05). Когда дети дают высокую оценку авторитетности
родителя, то чаще всего это означает выраженное положительное
отношение к родителю в целом, поэтому показатели по этой шкале очень
важны для диагностики позитивности – негативности отношений ребенка к
родителю и, как свидетельствуют результаты исследования, тесно связаны с
высоким уровнем развития эмпатии мальчиков-подростков.
Установлена отрицательная корреляционная связь между эмпатией
мальчиков и степенью согласия между подростком и матерью в различных
жизненных
ситуациях
(rs=-0,415
при
α≤0,001),
отрицательная
корреляционная связь между эмпатией мальчиков и степенью согласия
между подростком и отцом в различных жизненных ситуациях (rs=-0,323 при
α≤0,05). Чем в меньшей степени согласие присутствует между сыном и
родителями, тем в большей степени мальчик-подросток характеризуется
эмпатией, что объясняется характерной для мальчиков-подростков
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тенденцией к эмансипации. Подросток-мальчик заявляет о собственной
взрослости, самостоятельности, мужественности несогласием с родителями.
Вывод. Таким образом, диалогичность взаимодействия родителей с
подростками, которая проявляется в эмоциональной близости, принятии во
взаимоотношениях, авторитетности родителей существенно связана с
высоким уровнем развития эмпатии подростков.
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Дідик Н. М.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ДЕЗАДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ-СИРІТ
У статті розглянуто особливості соціально-психологічної реабілітації дітейсиріт. Проаналізовано результати емпіричного дослідження та запропоновано методи і
форми роботи з подолання дезадаптації.
Ключові слова: діти-сироти, соціальна адаптація, дезадаптація, соціальнопсихологічна реабілітація, соціальний педагог.

Постановка проблеми. В усіх країнах світу існує така категорія
населення, яка потребує особливої уваги, ‒ це діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування. У нашій країні складне соціально-економічне
становище значної кількості населення, послаблення виховної функції сім’ї
актуалізували проблеми дитячої бездоглядності й безпритульності. В умовах
занепаду моральних цінностей, різкого зниження життєвого рівня населення
збільшується кількість бездоглядних і безпритульних дітей.
Аналіз актуальних досліджень. Окремі питання соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, досліджують у
своїх наукових працях такі вчені: Л. М. Артюшкіна, Н. Б. Болотіна,
Л. С. Волинець, М. Л. Захаров, О. І. Карпенко, Н. Ю. Максимова, В. Ю. Москалюк,
А. М. Нечаєва, І. В. Пєша, П. Д. Пилипенко, А. О. Поляничко, С. М. Прилипко,
С. М. Синчук, І. М. Сирота, Б. І. Сташків та інші. Проте у вітчизняній науці
малодослідженим
є
питання
подолання
соціально-психологічної
дезадаптації дітей-сиріт в інтернатному закладі шляхом застосування
відповідних соціально-педагогічних методів.
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Виклад основного матеріалу. За визначенням І. Д. Зверєвої, соціальна
адаптація ‒ «процес пристосування індивіда до умов соціального
середовища, формування адекватної системи стосунків із соціальними
об’єктами, інтеграція особистості в соціальні групи, діяльність щодо
освоєння стабільних соціальних умов, прийняття норм і цінностей нового
соціального середовища» [2, с. 7]. О. В. Безпалько вважає, що процес
соціальної адаптації безперервний, зважаючи на те, що в навколишньому
середовищі постійно відбуваються зміни соціальної дійсності [2, c. 7-8].
Основними причинами порушення процесу соціальної адаптації та
соціалізації дітей-сиріт є: порушення первинної соціалізації дітей, що
зумовлена відсутністю позитивного прикладу сімейних стосунків;
порушення функціонування соціальних інститутів, пов’язаних з
соціалізацією, вихованням і навчанням дітей (школи, ПТУ та ін.); явища
психічної і соціальної депривації; особливості виховних впливів, що існують в
закладах інтернатного типу. Діти-сироти є неадаптованими до самостійного
життя поза його межами. У них низький рівень самооцінки, комунікативних
навичок, навичок створення повноцінної сім’ї. На основі цього у них
виникають проблеми повноцінної інтеграції в суспільство.
За методикою «Визначення особистісної адаптованості школяра до
зовнішнього та внутрішнього світу» А. В. Фурмана виявлено, що
60% респондентів є неадаптованими до зовнішнього світу. 37% мають явний
прояв дезадаптованості. І лише 3% опитаних нами респондентів є
адаптованими до зовнішнього середовища достатньо добре. За методикою
«Дослідження соціально-психологічної адаптації» К. Роджерса – Р. Даймонда
досліджено, що соціально-психологічна адаптація респондентів знаходиться
на рівні трохи вище норми і становить 57%.
В Україні функції служб допомоги дітям-сиротам та дітям, які
залишилися без піклування батьків, розподіляються між установами освіти,
охорони здоров’я, соціального захисту населення. Згідно зі ст. 52 Конституції
України утримання та виховання дітей-сиріт покладається на державу.
Правовою основою реалізації цього конституційного положення є
національне законодавство про соціальний захист дітей-сиріт, що регулює
відносини із надання матеріальної, соціальної та правової допомоги.
На думку Л. М. Артюшкіної, завданнями діяльності соціального
педагога щодо підготовки випускників шкіл-інтернатів до самостійного
життя є: зняття психологічної напруженості перед виходом з інтернатного
закладу; формування навичок самостійного та відповідального прийняття
рішень; орієнтація на правильний вибір професії з урахуванням здібностей,
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інтересів дитини і потреб регіонів (надзвичайно важливо в школахінтернатах упроваджувати програми психологічної та практичної підготовки
до праці, професійного самовизначення вихованців); усвідомлення дітьми
юридичних норм щодо соціального захисту власних прав; вирішення питань
спілкування, налагодження контактів з іншими людьми, виходу із
конфліктних ситуацій; оволодіння навичками самообслуговування,
побутового забезпечення життєдіяльності [1, с. 60-63].
Проблема соціально-психологічної дезадаптації потребує вирішення з
допомогою застосування відповідних реабілітаційних форм і методів:
1. Проводити заходи щодо раннього виявлення дезадаптації у дітей за
допомогою різноманітних діагностичних методик та тестів.
2. Проводити систематичні профілактичні заходи для попередження
соціально-психологічної дезадаптації дітей-сиріт в інтернатних закладах.
3. Здійснювати контроль за умовами проживання та навчання дітейсиріт та дітей, які потрапили у складні життєві обставини.
4. Надавати соціально-педагогічні, психологічні та інформаційні
консультації дітям і педагогам, які з ними працюють.
5. Попереджати вживання дітьми алкогольних напоїв, тютюнових
виробів, наркотиків, уникнення пропаганди насилля, жорстокості.
6. Запроваджувати у навчальному закладі ефективні форми роботи з
дітьми та педагогами (тренінги, корекційні заняття, індивідуальні та групові
консультації, педради та тематичні вечори з подолання дезадаптації учнів).
7. Продовжити
співпрацю
з
громадськими,
благодійними
організаціями щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт, їх соціалізації,
реабілітації та адаптації в суспільстві.
8. Удосконалити взаємоінформування між підрозділами кримінальної
міліції та службами у справах дітей, які скоїли злочини, правопорушення,
затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв,
бродяжництво, жебракування тощо.
9. Проводити культурно-масові заходи для дітей: конкурси, фестивалі,
концерти до знаменних та святкових дат.
10. Проводити науково-практичні конференції, семінари, круглі столи з
питань профілактики негативних проявів серед дітей, захисту їх прав.
11. Подолання
дитячої
бездоглядності
та
безпритульності,
інформаційну підтримку вирішення актуальних питань сімейної політики,
поширення нових форм сімейного влаштування дітей-сиріт.
Висновки. Отже, за умови цілеспрямованої взаємодії установ освіти,
охорони здоров’я, соціального захисту населення та співпраці соціальних
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педагогів, психологів, вихователів, соціальних працівників можна
зменшити прояви соціально-психологічної дезадаптації дітей-сиріт та
вирішити проблему неготовності випускників інтернатних закладів до
самостійного життя.
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ПСИХОКОРЕКЦІЙНА МОДЕЛЬ КОНСТРУЮВАННЯ
УЗГОДЖЕНОЇ ДОВІРИ В УМОВАХ ВІКОВОЇ КРИЗИ
У СТУДЕНТІВ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
У статті представлено авторську модель конструювання узгодженості установки
довіряти собі та іншим у студентів юнацького віку в умовах переживання ними вікової
кризи. Проаналізовано мету та умови підвищення інтенсивності довіри у юнацькому віці
шляхом організації цілеспрямованого психокорекційного впливу. Охарактеризовано основні
етапи, архітектоніку групових занять та деякі технології, використані під час основної
фази психологічної корекції довіри у студентів юнацького віку.
Ключові слова: довіра, соціальні установки як стійкі елементи життєвої
перспективи, конструювання узгодженої довіри, студенти юнацького віку.

Постановка проблеми. Результати нашого теоретико-емпіричного
вивчення феномену довіри [2; 3] дозволяють констатувати сенситивність
юнацького віку для конструювання узгодженості установки довіри як
психічного утворення особистості, оскільки головне завдання цього етапу
життя полягає в інтеграції взаємовиключних особистісних утворень в
соціальні установки з позитивною спрямованістю. У залежності від
ставлення до себе та до інших, світу, відбуваються кардинальні життєві
вибори юнаків та дівчат (професійна підготовка, вибір друзів, супутника
життя та ін.), що певною мірою впливає на життєві успіхи та поразки у
дорослому віці. Саме тому юнацький вік є сприятливим для утворення і
позитивних, і негативних установок як стійкого елемента життєвої
перспективи. Тому розробка проблеми конструювання узгодженої довіри в
юнацькому віці набуває особливої наукової й практичної актуальності.
Мета статті: обґрунтувати модель конструювання узгодженої довіри у
студентів юнацького віку в умовах переживання ними вікової кризи.
Виклад основного матеріалу. На наш погляд, метою конструювання
узгодженої довіри особистості у юнацькому віці виступає створення умов
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для продуктивного подолання студентами вікової кризи шляхом
цілеспрямованого психокорекційного впливу на структурні компоненти
(самоцінність / цінність інших, самоприйняття / прийняття інших,
прихильність до власної довірчої поведінки у вчинках) через зменшення їх
суперечностей (амбівалентності), що сприятиме розвитку збалансованості
афективного, когнітивного та поведінкового компонентів установки
довіряти собі, а підсилення інтересу та поваги до об’єкта або партнера,
адекватного уявлення про потреби, які можуть бути задоволені від
спілкування з ним, позитивних емоційних оцінок партнера, безумовної
готовності проявляти по відношенню до нього позитивне ставлення –
установки довіряти іншим. Під час переживання даної кризи особистість
може бути спрямована або на збереження дезінтегрованої структури цих
самоустановок, або на інтеграцію існуючих взаємовиключних суперечностей.
На нашу думку, ефективним є лише останній із вказаних способів подолання
надмірної амбівалентності довіри особистості, оскільки він виступає умовою
гармонійного розвитку.
До конкретних умов підвищення інтенсивності довіри у юнацькому
віці шляхом організації цілеспрямованого психокорекційного впливу
ми відносимо:
1. Актуалізацію осмислення юнаками та дівчатами негативних і
позитивних оцінок у структурі довіри (Т. М. Зелінська [4], А. Е. Хурчак [8]).
2. Інтеграцію
суперечностей
самоцінності,
самоприйняття,
самоприхильності особистості через зростання інтересу до цінності власної
особистості, прийняття себе, незважаючи на певні недоліки, розвиток
поведінкової тенденції захищати власний образ ,,Я», підсилення інтересу та
поваги до інших, адекватного уявлення про потреби, які можуть бути
задоволені від спілкування з ними, позитивних емоційних оцінок інших,
безумовної готовності проявляти по відношенню інших позитивне
ставлення (С. Р. Пантилєєв [5], Н. І. Сарджвеладзе [6]).
3. Сприяння
афективно-когнітивній
узгодженості
довіри
(Д. Джонсон [1], Т. П. Скрипкіна [7]).
Основний етап психологічної корекції становлення довіри особистості
студентів юнацького віку включав наступні види роботи: 21 групове заняття
(раз на тиждень по 90 хвилин), індивідуальні консультації учасників
експериментальної групи. При створенні та апробації програми
формувального експерименту ми дотримувалися структурно-тематичного
підходу, згідно з яким групові заняття, спрямовані на психологічну корекцію
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становлення довіри особистості, об’єднувалися в три блоки, відповідно до
структури установки довіри: афективний, когнітивний, поведінковий.
Архітектоніка групових психокорекційних занять включала три фази:
1) вступна (5-10 хвилин), 2) робоча (65-75 хв.), 3) підсумкова (10-15 хвилин).
Охарактеризуємо деякі вправи, використані нами під час основної фази
психокорекційних занять. Зірочками (*) позначено модифіковані нами
вправи, авторські вправи також відзначені відповідною позначкою (**).
Вправа «Калейдоскоп» ** (заняття 15).
Мета.
Активізувати
процеси
символічного
осмислення
та
самопрезентації студентами власного внутрішнього світу, сприяти
усвідомленню міри самоінтересу, цінності та прийняття кожним власної
унікальності.
Інструкція. Сядьте зручно, розслабтесь. Уявіть, як у дитинстві Ви
гралися з калейдоскопом. Яким таємничим і захоплюючим був той
неповторний світ, який Ви бачили через скло! Ви були щиро впевнені у його
існуванні. Щоб його побачити, Вам не була потрібна нічия допомога. Причому
ви запросто могли надати іншим можливість зазирнути у нього, щоб вони
побачили цей дивовижний світ їх очима. Знову уявіть калейдоскоп. Зазирніть
у нього. Тільки тепер побачте у ньому свій внутрішній потаємний світ.
Покрутіть калейдоскоп, побачте почуття, емоції, думки, поведінку, які
наповнюють внутрішній світ і переливаються різнокольоровими камінцями.
Побудьте із своїм калейдоскопом, роздивіться приємне і таке, що викликає
занепокоєння… Поділіться враженнями про побачене по колу.
Необхідний час. 15 хвилин.
Обговорення. При аналізі звертається увага на прийняття власного
внутрішнього світу студентами, усвідомлення ними цінності власної
особистості, розуміння необхідності участі інших у цьому процесі.
Обговорюється негативна роль прикрашання власного образу ,,Я» для себе
(самоманіпуляція) та інших (маніпулювання).
Вправа. «Поводир і сліпець» * [1, с. 90] (заняття 17).
Мета. Усвідомити взаємозв’язки довіри до себе із довірою до
світу, активізувати процес осмислення студентами власної загальної
поведінки довіри.
Інструкція. Кожен член групи підбирає собі пару. Один стає
«поводирем», інший – «сліпцем». «Сліпець» заплющує очі, а «поводир»,
узявши його за рукав, водить його по кімнаті, намагаючись дати йому
можливість користуватися усіма органами чуття, крім очей. «Сліпець»
намагається відчути різноманітні переживання дотику – стіни, предметів, що
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у кімнаті, волосся чи обличчя іншої особи. Через 5 хвилин «сліпець» і
«поводир» міняються ролями. Після виконання вправи кожен дає відповідь
на такі запитання: 1) Як ви почували себе, коли були «сліпцем»? Кому ви
довіряли більше – собі чи йому? 2) Які ваші найяскравіші враження, пов’язані
із «поводирем»? 3) Що ви довідалися про поводиря? Про «сліпця»? 4) Як ви
почували себе, коли були «поводирем»? Наскільки ви довіряли собі і
наскільки – йому? 5) Що ви відчуваєте стосовно одне одного у цю хвилину?
6) Що нового ви дізналися про власну поведінку довіри?
Необхідний час. 20 хвилин.
Обговорення. При аналізі звертається увага на усвідомлення студентами
цінності збалансованої самоприхильності, розуміння необхідності
узгодженого зв’язку (афекти-когніції-поведінка) між довірою до себе із
довірою до світу.
Вправа «Узгодження довіри» ** (заняття 24).
Мета. Усвідомити думку про персональну відповідальність кожного за
характер взаємозв’язків, які він сам створює у власному «довірчому
просторі».
Інструкція. Розділіться на підгрупи по чотири студенти у кожній.
Обговоріть 10 важливих почуттів та емоцій, 10 думок, 10 дій, важливих для
гармонійного узгодження суперечностей довіри до себе із довірою до світу.
Виділіть 10 ознак гармонійної довіри. Поділіться результатами обговорення.
Обговорення. Звертається увага на усвідомлення студентами складових
довіри, аналізується набуте у ході занять вміння узгоджувати її суперечності.
Підкреслюється роль самої особистості і корекційної групи у підсиленні
прийняття, цінності, прихильності до себе та інших в цілому і окремо для
кожного учасника.
Робоча фаза групових психокорекційних занять була спрямована на
опрацювання заявленої проблеми за допомогою використання наступних
методів, прийомів та технік: бесіда, групова дискусія, рольова гра,
психодрама, проективне малювання, метафоризація, психологічний
коментар керівника, робота в підгрупах, техніка приєднання, активне
слухання, Я-висловлювання.
Призначення домашніх завдань, які супроводжували переважну
більшість психокорекційних занять, полягало в закріпленні, переносі,
апробації нових знань та переживань студентів у реальних життєвих
ситуаціях, підготовці до наступних психокорекційних занять. При виборі
домашніх завдань враховувались їх доступність, осмисленість, індивідуальні
особливості та динаміка рівня довіри студентів.
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Підсумкова фаза групових психокорекційних занять була спрямована
на узагальнення знань, переживань студентів, з’ясування ними динаміки
власної довіри. Для досягнення поставлених завдань використовувалися
рефлексія та саморефлексія проблематики заняття, обмін груповим
досвідом, техніка висловлювання по колу («Сьогодні я відчув, зрозумів,
усвідомив...»).
Висновки. Наш досвід дозволяє зазначити, що поєднання різних форм
роботи (групові заняття, індивідуальні консультації) є оптимальним шляхом
психокорекційного процесу узгодження складових довіри. Результати
нашого формувального експерименту дозволили зафіксувати кількісні та
якісні зміни в становленні показників та рівнів довіри до себе в
експериментальній групі на відміну від контрольної, що дозволяє визначити
реалізацію створеної системи психокорекційної роботи становлення довіри
особистості у юнацькому віці шляхом оптимізації визначених нами умов як
один з можливих ефективних шляхів досягнення продуктивного подолання
вікової кризи та особистісного зростання студентів юнацького віку.
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УДК 351.865
Завацька Н. Є.
СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА У РЕІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ:
ЕМПІРИЧНІ АСПЕКТИ
Постановка проблеми. Зважаючи на системний підхід до процесу
соціальної реінтеграції особистості зрілого віку, соціальна підтримка, як
зовнішня складова адаптаційного потенціалу особистості, відіграє
надзвичайно важливу роль у процесі соціальної реінтеграції.
Аналіз актуальних досліджень. За даними досліджень (Н. Г. Гаранян,
Т. В. Довженко, M. Becerra, E. Serafetinides, G. Sommer, S. Tydecks, T. Fydrich)
критерії психологічної (емоційної), соціальної підтримки передбачають
оцінку переживання позитивного відчуття близькості, довіри і спільності;
критерії, пов’язані з інструментальною соціальною підтримкою,
передбачають оцінку практичної, інформаційної або матеріальної (гроші,
речі) допомоги; критерії, спрямовані на оцінку рівня соціальної інтеграції,
визначаються входженням в певну мережу соціальної взаємодії, наявністю
референтної групи, у межах якої відбувається співпадання цінностей і
уявлень про життя, задоволенням соціальною підтримкою, пов’язаним з
переживанням стабільності у відношеннях, та відчуттям впевненості і
безпеки.
Дослідниками
(А. Б. Холмогоровою,
E. Brähler,
T. Brugha,
M. Greenblatt) виділяються такі компоненти соціальної підтримки:
сприйманість підтримки (тобто когниції (переконання), що тебе
підтримують); реальність підтримки і взаємність підтримки; можливість
звернутися до тих, хто підтримає і допоможе, тобто мережа підтримки;
джерела підтримки (носії ролей (партнери, родичі та ін.)). На нашу думку,
включення цієї складової в адаптаційний потенціал особистості обумовлює
позитивну дію соціальних відносин і підтримки.
Крім інтраперсональних складових адаптаційного потенціалу,
соціальна підтримка є його важливою інтерперсональною складовою. За
даними досліджень (С. В. Волікової, Н. Г. Гаранян, А. Б. Холмогорової,
Т. Ю. Юдєєвої), дефіцит близьких підтримуючих міжособистісних відносин,
формальні, поверхові контакти тісно пов’язані з ризиком виникнення
різноманітних емоційних порушень та соціальної дезадаптації. Дослідники
виділяють такі важливі аспекти соціальної підтримки, як доступність, яка
пов’язана з загальним відчуттям людини, що у випадку несподіваних чи
критичних подій є кому розділити з нею ці труднощі; загальне задоволення
людиною тією соціальною підтримкою, яку вона отримує, реципрокність або
взаємність соціальної підтримки, її частота та регулярність.
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Виклад основного матеріалу. Зміст соціальної підтримки
складають психологічна підтримка (емоційна, когнітивна, орієнтована на
самооцінку та ін.) і інструментальна підтримка (поради, інформація,
робота, гроші і т. п.). Відповідний рівень соціальної підтримки можливий
за наявності таких передумов: по-перше, збереження локальної
неформальної мережі комунікації – позитивних взаємозв’язків з
безпосереднім оточенням; по-друге, нормальне функціонування
організаційної структури, що формує певний професійний адаптаційний
потенціал, необхідний в різних негативних ситуаціях, а також
сформованість в суспільній свідомості адекватних уявлень про можливості
і умови отримання допомоги. В нинішньому українському соціумі з
названих передумов можна гіпотетично припустити існування тільки
першої – повсюдна наявність в мікросоціальному середовищі
неформальної комунікаційної мережі. Інша передумова – нормальне
функціонування відповідної організаційно-професійної структури –
потребує розробки та психологічного обґрунтування.
Отримані дані щодо соціальної підтримки враховувалися при
диференціації
психокорекційних
заходів
в
системі
реінтеграції
досліджуваних. Крім того, системне і цілісне осмислення процесу реадаптації
особистості має принципове значення для теорії й практики соціальної
роботи, яка спрямована на підтримку, розвиток особистості, реадаптацію
індивідуальної та соціальної суб’єктності особи. Маючи форму соціального
проектування та прогнозування (структурна соціальна робота) і
безпосередньої роботи з особою (психосоціальна робота) вона надає
можливість здійснити системний підхід до реадаптації особи зрілого віку.
Стратегія сучасної соціальної роботи в ході реадаптації особистості
вбачається в активізації позиції особистості через підвищення її
самостійності, її здатності контролювати своє життя і вирішувати свої
проблеми – через підвищення її адаптаційного потенціалу.
Враховуючи специфіку контингенту досліджуваних обґрунтовано
можливість встановлення соціальних зв’язків через процедуру інтервенції.
Підготовлені нами медіатори сприяли тому, що психокорекційна функція
переважно виконувалася однією або декількома особами з найближчого
оточення. У межах медіаторного підходу це були члени родини, близькі
довірені люди, колеги по роботі, сусіди. Вирішальне значення такої
інтервенції у заданому соціальному оточенні полягало у зміні соціальної
ситуації реадаптанта. Застосування медіаторної моделі іноді вимагало, щоб
особи із соціального оточення спочатку пройшли навчання та змінили своє
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ставлення до реадаптанта. Якщо це вдавалося зробити, то соціальні зв’язки в
мікросоціальному оточенні були сприятливою передумовою для стабілізації
психокорекційних змін.
Висновки. У разі неможливості встановлення соціальних зв’язків у
такий спосіб, відбувалась організація позитивної взаємодії з навколишнім
середовищем шляхом соціотерапії. Соціотерапія включала систему взаємодії
персоналу і досліджуваних: організацію наближених до звичайного життя
стилів перебування, спільне дозвілля, зайнятість досліджуваних у
відповідності до їх інтересів, комфортні та естетично позитивні умови
побуту. Соціотерапія була особливо виправданою для осіб, які повернулися з
місць позбавлення волі та не мали власного житла.
УДК 159.9
Івченко Г. О.
ЗНАЧЕННЯ ІГРОВОЇ ТЕРАПІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИ,
ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ТРАВМУЮЧУ ПОДІЮ
В статті розглядається питання значення ігрової терапії у роботі з дітьми, які
пережили травмуючу подію, аналізується позитивний практичний досвід використання
ігротерапії під час корекційної роботи з дітьми даної категорії.
Ключові слова: гра, дитинство, ігрова терапія, травмуюча подія.

Постановка проблеми. Зростання числа спеціалістів у галузі
психіатрії, психотерапії, які використовують ігрову терапію для допомоги
дітям, свідчить про те, що в суспільстві зростає розуміння значення тієї
ступені розвитку людини, яку ми називаємо дитинством.
Виклад основного матеріалу. Дитинство невіддільне від гри. Чим
більше значення дитинства в культурі, тим важливішою є гра для
суспільства. На початку минулого століття критерій психічного здоров’я
сформулювався так: «Здоровий той, хто вміє любити і працювати». Гаслом
нашого століття – «Здоровий той, хто вміє любити, працювати і грати».
Про першорядне значення гри для природного розвитку дитини свідчить
той факт, що ООН проголосила гру універсальним і невід’ємним правом
дитини. Гра – це єдина центральна діяльність дитини, що має місце в усі
часи і в усіх народів. Гра є найбільш природним способом проникнення
в дитинство, для пізнання його і для впливу на нього. Ігрова терапія
дитини – нерідко єдиний шлях допомоги тим, хто ще не оволодів світом
слів, дорослих цінностей і правил.
Ігрова терапія дитини стала розвиватися досить недавно [2]. Після
Другої світової війни ігрова терапія з дітьми стала освоюватися різними
психотерапевтичними школами. Найбільш розроблені:
дитячий
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психоаналіз, ігрова психотерапія відреагування, ігрова терапія побудови
відносин і недирективна ігрова терапія. Всі ці психотерапевтичні школи
багато в чому будують процес ігрової терапії з дитиною однаково. Дитина
грає в спеціальній ігровій кімнаті, а психотерапевт, присутній в цій кімнаті,
певним чином реагує на дії дитини. Психотерапевт не втручається у гру
дитини, не направляє її. Дитина грає вільно в атмосфері доброзичливості і
безпеки. Психотерапевтична школа впливає лише на утримання
інтерпретацій гри дитини.
Незважаючи на різне розуміння значення гри дитини, психотерапевт
не стане розпитувати дитину про її життя за межами ігрової кімнати (за
винятком тих випадків, коли можна припускати, що дитина перебуває у
кримінальній ситуації, наприклад, в ситуації фізичного або сексуального
насильства), не стане з’ясовувати стосунків з нею. Це пов’язано з
універсальним положенням про те, що вільна гра сама по собі багато в чому
цілюща для дитини.
Мета ігрової терапії – не змінювати чи переробляти дитину, не вчити її
якимось спеціальним поведінковим навичкам, а дати можливість дитині
бути самою собою. Гра, в цьому сенсі, дає дитині можливість реагувати на
ситуації, які для неї неприємні, заплутані, складні. Процес гри розглядається
як зусилля дитини знайти контроль над навколишнім середовищем. Коли
дитина зустрічає справжнє розуміння і прийняття свого стану, вона долає
свої внутрішні конфлікти, психологічний дискомфорт, невротичні стани і
стає здатною до особистісного росту і розвитку [3].
Більшість нормально розвинених дітей стикається в житті з
проблемами, які здаються нерозв’язними. Але, програючи їх так, як їй
хочеться, дитина може навчитися поступово справлятися з ними. Гра дає
ресурси для вирішення конфліктів і передачі почуттів. Почуття
дитини часто неможливо виразити вербально. На цьому рівні розвитку у
малюка не вистачає когнітивних, вербальних засобів для вираження того,
що він відчуває; в емоційному плані він не може настільки зосередитися
на інтенсивності своїх переживань, щоб можна було їх адекватно
висловити у словах.
Гра – символічна мова для самовираження; вона може відкрити
терапевту: що пережила дитина; як вона реагує на те, що пережила; почуття,
пов’язані, з тим, що вона пережила; які бажання, мрії і потреби виникають у
дитини і особливості її «Я-концепції».
Ігрова
терапія
виявлялася
ефективною
при
вирішенні
найрізноманітніших дитячих проблем: допомога при висмикуванні волосся;
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корекція елективного мутизму; зниження агресивної поведінки; покращення
емоційного стану дітей після розлучення батьків; покращення емоційного
стану дітей, що піддаються насильству, і занедбаних дітей; зниження стресу і
тривожності у госпіталізованих дітей; корекція труднощів у читанні;
поліпшення успішності дітей з труднощами в навчанні; корекція порушень
мовленнєвого розвитку; корекція інтелектуального та емоційного розвитку
розумово відсталих дітей; лікування заїкання; полегшення стану при
психосоматичних захворюваннях (астмі, коліті, алергіях); зниження тривоги
при розставанні з близькими.
Ігрова терапія є ефективною при роботі з дітьми всіх діагностичних
категорій, крім повного аутизму і неконтактної шизофренії. Таким чином,
існує дуже обмежена кількість протипоказань до проведення ігрової терапії з
дітьми [3]. В ігровій терапії, якою б не була причина звернення, терапевт
отримує можливість безпосереднього спостереження за поведінкою дитини і
може відповідно реагувати на неї.
Коли існує загроза або відсутнє почуття безпеки, здатність розвитку,
самодослідження і відкриття самої себе у дитини гальмується [4].
Потенційний досвід навчання, доступний в ігровій терапії, прямо пов’язаний
з тим, наскільки терапевту вдається створити атмосферу безпеки, в якій
дитина може почуватися прийнятою і досить захищеною для того, щоб
ризикнути бути самою собою і висловити найглибші емоційні переживання.
З боку дитини це є несвідомим рішенням, а радше результатом обставин
дозволеності, коли відсутні критицизм, тиск, похвала, несхвалення і коли
ніхто не прагне її змінити. Дитина приймається такою, якою вона є. Коли
дітям дозволяють самим розраховувати свої дії, пропонувати власне рішення
проблем, вирішувати власні завдання – реалізуються і розвиваються їх
власні творчі ресурси. У цьому випадку діти набагато краще справляються з
власними проблемами і відчувають почуття задоволення від того, що вони
діють самостійно. При цьому діти навчаються при зіткненні з травмуючими
обставинами використовувати свій внутрішній потенціал і творчо підходити
до їх вирішення.
Наприклад, госпіталізація може викликати у дитини страх і напругу,
тому що вона раптово виявляється в незнайомій обстановці, де їй
доводиться проходити різні не надто приємні процедури. Внаслідок цього у
дітей часто виникає почуття тривоги і їм здається, що вони втратили
контроль над ситуацією. Голден (Golden, 1983 р.) вважає, що іграшки, якими
володіє ігровий терапевт, мають таке ж значення, як і скальпель хірурга, для
того, щоб допомогти дітям покинути лікарню більш здоровими, ніж вони
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прийшли в неї. Якщо у дітей немає можливості в прийнятній формі
висловлювати свої страхи і справлятися з ними, можуть виникнути нові
емоційні проблеми і здорова пристосовність буде порушена [3].
У процесі гри діти часто відіграють те, що їм довелося пережити.
Можна думати, що таким чином дитина намагається зрозуміти свої
переживання і розвинути здатність керувати ситуацією. У процесі
розігрування травмуючої події дитина звільняється від болю і емоційної
напруги, які були цією подією породжені. В основі цього звільнення, мабуть,
лежать два механізми. Перш за все, в ході гри дитина асимілює думки і
почуття щодо стресогенної події. Вона може переміщуватися від
страждальної, пасивної ролі потерпілого в активну позицію, починає
управляти грою і тим самим опановує ситуацію. У той же час повторення
травматичного досвіду знову і знову дозволяє дитині вивільнити негативні
почуття або послабити їх за типом абреакції. Інсайт виникає не внаслідок
інтерпретацій, а з самої гри.
Травмуючим для дитини може бути не тільки одиничний досвід, але й
такі «стандартні» події, як, наприклад, ревнощі між сиблингами, привчання
до туалету і т. п. Основними травмуючими чинниками є: безпосередня
загроза здоров’ю та життю дитини і її близьких; смерть близьких; фізичні
травми або розміщення в інтернат, госпіталізація. У ході сесії може
відбуватися вивільнення агресії (дитина може почати кричати, бити ляльок,
руйнувати споруди), або дитина може демонструвати регресивну поведінку
(падати на підлогу, просити соску або щоб її заколисати). Терапевт не
інтерпретує поведінку і почуття дитини, а лише називає їх.
Вільна гра на початку і в кінці сесії дає можливість досліджувати
проблему, побудувати стосунки з дитиною, а також створити дитині умови
для відновлення після впливу відтвореної в грі травмуючої події. Роль
терапевта полягає в тому, щоб структурувати ігрову ситуацію, яка
провокує тривогу, зробити можливим самовираження дитини та емоційне
відреагування. Терапевтичні відносини служать для встановлення
контакту між дитиною і терапевтом. Мета такої терапії – допомогти дитині
позбутися емоційного напруження і досягти катарсису. Цілющими
факторами є ігрова ситуація, яка структурується психотерапевтом, і
емоційна реакція на неї дитини.
Висновки. Таким чином, все, що може травмувати дитину, повинно
бути усунено, наприклад, насильство в сім’ї, сексуальне і фізичне
зловживання. Те, що не можна усунути, необхідно мінімізувати, у тому числі
за допомогою ігрової терапії. Терапія грою – один із вагомих інструментів,
щоб реабілітувати дітей, які пережили травмуючу подію.
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З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ
У статті висвітлено особливості емоційно-вольової сфери дітей з дитячим
церебральним паралічем.
Ключові слова: емоційно-вольова сфера, психомоторні порушення, рухова
обмеженість, депривація, емоційна збудливість, афективні вибухи, соціальна
дезадаптація, підвищена сугестивність, особистісна незрілість, егоцентризм, емоційні
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Постановка проблеми. У наш час досить актуальною є проблема
корекції негативних проявів емоційно-вольової сфери у дітей, хворих на
дитячий церебральний параліч. Ця проблема набуває не тільки медичного, а
й соціально-психологічного значення, адже психомоторні порушення, рухова
обмеженість, підвищений рівень страхів, тривожність, невпевненість
заважають таким дітям адаптуватися до життя в суспільстві, інтегруватися в
шкільний простір. Рухова неповносправність часто домінує, привертючи
увагу і приховуючи непорушені розумові здібності у осіб з дитячим
церебральним паралічем.
Виклад основного матеріалу. В основі характеристики дітей-інвалідів
з ДЦП лежать різноманітні розлади рухового апарату, спричинені
недорозвиненням чи ушкодженням центральної нервової системи. При
цьому захворюванні не існує чіткого взаємозв’язку між важкістю рухових та
психічних порушень, оскільки важкі рухові розлади можуть бути поєднані із
затримкою психічного розвитку. Окрім порушення в моторному розвитку
дитини можуть спостерігатися порушення емоційно-вольової сфери,
мовленнєві та сенсорні дефекти.
Аналіз досліджень різних аспектів життя осіб з обмеженими фізичними
можливостями дає змогу стверджувати, що фізичний дефект відіграє дуже
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важливу роль у їхньому житті і може бути причиною недостатнього рівня
усвідомлення власного «Я», появи порушень взаємовідносин з навколишнім
світом та між окремими психологічними утвореннями (зокрема, між
мотивами та самооцінкою, цінностями та самооцінкою, між ідеальним та
реальним образом себе), змінюючи якість сенсорної інформації, роблячи її
одноманітною і монотонною. Виражені рухові порушення у дітей з
церебральним паралічем з перших днів життя дитини створюють
несприятливі умови для пізнавального розвитку. Багаторазове невдале
використання ослаблених і порушених рухових функцій, постійна
концентрація та зусилля часто переконують хвору дитину в неповноцінності
того або іншого органу. Відтак дитина перестає ним користуватися і
виключає його з діяльності. Дитина може навіть і не знати всіх доступних їй
рухових та інших можливостей. З огляду на це, у зв’язку з невимогливістю
батьків, які жаліють свою хвору дитину, у неї достатньо швидко
закріплюються патологічні рухові стереотипи, що призводить до повної
ізоляції від суспільства, однолітків, а також особливому відношенні
оточуючих до хворої дитини. Ставлення інших людей (дітей і дорослих) до
зовнішності, тіла хворої дитини формує її власне уявлення про себе. Саме з
усвідомлення себе «тілесного» і ставлення до себе «тілесного» в онтогенезі
починається розвиток особистості. Дитина з руховою патологією, з
порушеною координацією рухів і незвичайною ходою мимоволі привертає
увагу оточуючих людей. Діти з церебральним паралічем негативно оцінюють
таку увагу сторонніх до власної персони і часто прагнуть її уникнути. Вже у
6–7 років (а іноді і в 4–5) діти починають ставити батькам питання щодо
свого зовнішнього вигляду, хвороби в цілому. У цьому віці усвідомлення
дефекту викликане, в основному, недоброзичливим ставленням до дітей,
образливими прізвиськами. У більш старшому віці модальність уявлень про
своє майбутнє набуває песимістичного забарвлення. Одних дітей
переживання фізичної недостатності мобілізують на боротьбу з хворобою, на
пошук повноцінного місця в соціальному житті, а в інших посідають
центральне місце і стримують від активного життя. Щоб справитися з
такими обтяжливими станами, діти з церебральним паралічем формують
своє «бажане майбутнє», яке є особистісною компенсацією переживання
обмеженості реальних можливостей.
Депривація рухової активності є причиною таких психічних порушень
емоційної сфери, як тривога, страх, нудьга, апатія, астенія у вигляді
підвищеної дратівливості і зниження працездатності.
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Підвищена емоційна збудливість може поєднуватися з порушеннями
поведінки у вигляді рухової розгальмованості, афективних вибухів, іноді з
агресивними проявами, з реакціями протесту по відношенню до дорослих.
Усі ці прояви посилюються при втомі, у новому для дитини середовищі і
можуть бути однією з причин соціальної дезадаптації. При надмірному
фізичному та інтелектуальному навантаженні, помилках виховання ці
реакції закріплюються, а тому виникає загроза формування патологічного
характеру, що призводить до диспропорційного варіанту розвитку
особистості. Це проявляється в тому, що достатній інтелектуальний
розвиток поєднується з відсутністю впевненості в собі, самостійності,
підвищеною сугестивністю. Особистісна незрілість проявляється в
егоцентризмі, наївності суджень, слабкою орієнтованістю в побутових і
практичних питаннях життя.
Емоційні розлади при різних формах ДЦП проявляються по-різному. Це
можуть бути важкі невроподібні порушення та психопатоподібні порушення
на фоні органічного ураження ЦНС, які нерідко проявляються при спастичній
диплегії та геміпаретичній формі ДЦП. Можуть спостерігатися емоційні
розлади у зв’язку з наявністю фізичного дефекту, вихованням по типу
гіперопіки чи ранньої соціальної та психічної депривації. Емоційні розлади в
одних дітей проявляються у вигляді підвищеної емоційної збудливості,
дратівливості, руховому розгальмуванні, в інших – у вигляді загальмованості,
сором’язливості, боязкості. Схильність до коливань настрою часто
поєднується з інертністю емоційних реакцій. Так, почавши плакати або
сміятися, дитина не може зупинитися. Підвищена емоційна збудливість
нерідко поєднується із плаксивістю, дратівливістю, примхливістю, реакцією
протесту, які підсилюються в нових для дитини обставинах.
Особливе місце в емоційно-особистісному розвитку дітей з ДЦП
займають страхи. Також можна спостерігати розлади сну. Діти тривожно
сплять, важко засинають. Спочатку страхи утворюються під впливом рухової
патології та сенсорної надчутливості, тобто зумовлені специфікою
захворювання, що розглядається як їх біологічна передумова.
Відчуття фізичного неблагополуччя, власної неповноцінності –
ключове переживання дитини з церебральним паралічем, яке на
емоційному рівні виявляється в страхах бути смішним, втратити опору,
впасти в суспільному місці та ін. Ці страхи утворюють стійкий емоційний
комплекс (узагальнене афективне переживання), який, зокрема,
виявляється у високій тривожності. На психологічному рівні тривожність
призводить до реакцій уникнення важких ситуацій, станів боязкості і
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невпевненості в собі, сором’язливості. Зазвичай сором’язливість у дітей
поєднується з низькою самооцінкою. Навіть не враховуючи того, що
сором’язливим дітям під силу оцінити деякі свої якості або здібності, в
основному вони надзвичайно самокритичні. Одна з причин низької
самооцінки – надто високі вимоги до себе. Такі діти весь час трохи не
дотягують до рівня, який самі від себе вимагають.
У дитини з ДЦП часто відзначається своєрідний розвиток за типом
психічного інфантилізму. Під психічним інфантилізмом розуміємо незрілість
емоційно-вольової сфери особистості дитини. Це пояснюється уповільненим
формуванням вищих структур мозку, пов’язаних з вольовою діяльністю.
Інтелект дитини може відповідати віковим нормам, при цьому емоційна
сфера залишається несформованою. При психічному інфантилізмі
відзначаються такі особливості поведінки: у своїх діях діти керуються в
першу чергу емоцією задоволення, вони егоцентричні, не здатні
продуктивно працювати в колективі, співвідносити свої бажання з
інтересами навколишніх, у всій їхній поведінці присутній елемент
«дитячості». Ознаки незрілості емоційно-вольової сфери можуть зберігатися
і в старшому шкільному віці. Вони будуть проявлятися в підвищеному
інтересі до ігрової діяльності, високій сугестивності, нездатності до
вольового зусилля над собою. Для попередження психічного інфантилізму
важливо розвивати у дитини волю і впевненість у своїх силах.
Ще одна риса, характерна практично для всіх дітей із ДЦП –
підвищена стомлюваність. У процесі корекційної та навчальної роботи,
навіть за умови високого інтересу до завдання, дитина швидко
втомлюється, стає плаксивою, дратівливою, відмовляється від роботи.
Деякі діти в результаті стомлення стають неспокійними: темп мовлення
прискорюється, і стає менш розбірливим; спостерігається посилення
гіперкінезів; проявляється агресивна поведінка – дитина може розкидати
предмети, що знаходяться поблизу.
Вольова активність дитини – ще одна проблема, з якою можна
зіткнутись в роботі з дитиною з руховими порушеннями. Будь-яка
діяльність, що вимагає зібраності, організованості та цілеспрямованості,
викликає в неї труднощі. Як ми вже відзначали раніше, психічний
інфантилізм, властивий більшості дітей із ДЦП, накладає істотний відбиток
на поведінку дитини. Наприклад, якщо запропоноване завдання втратило
для неї свою привабливість, їй дуже складно зробити над собою зусилля і
закінчити розпочату роботу.
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Фактори, які впливають на волю дитини, можна розділити на зовнішні
та внутрішні. Зовнішні, до яких належать умови і характер захворювання,
відношення навколишніх до хворої дитини. Внутрішні – психологічний стан
дитини, її відношення до самої себе та до власної хвороби. Слабкість волі у
більшості дітей, які страждають на ДЦП, прямо пов’язана з особливостями
виховання. Дуже часто у родині з хворою дитиною можна спостерігати таку
картину: увага близьких зосереджена винятково на її хворобі, батьки
проявляють занепокоєння з кожного приводу, обмежують самостійність
дитини, побоюючись, що вона може поранитися або впасти, бути
неспритною. У такій ситуації сама дитина неминуче буде надмірно
неспокійною та тривожною.
Сім’я здатна пом’якшити фактор соціального впливу. У родинах, де
батьки не зациклені на хворобі дитини, а стимулюють і заохочують її
самостійність, у межах допустимого, намагаються сформувати адекватну
самооцінку, у дітей спостерігається високий рівень вольового розвитку.
Висновки. Таким чином, особливості розвитку особистості та
емоційно-вольової сфери дитини з ДЦП багато в чому залежать не тільки від
специфіки захворювання, але у першу чергу від ставлення до дитини батьків,
близьких, педагогів, ровесників. А тому не варто вважати, що причиною всіх
невдач і складнощів виховання є недуга дитини. При вихованні дитини з
церебральним паралічем важливе значення має розвиток її емоційновольової сфери, попередження невротичних та неврозоподібних розладів,
особливо страхів, підвищеної збудливості в поєднанні з невпевненістю у
своїх силах. Усе це свідчить про необхідність першочергової уваги до сім’ї, де
росте хвора на церебральний параліч дитина. Оздоровлення умов сімейного
виховання є найвагомішим засобом протидії негативним емоційно-вольовим
проявам, які легко виникають на грунті органічного ураження та ослаблення
нервової системи дитини. Отже, осмислюючи психологічну ситуацію, в якій
живе дитина з фізичними обмеженнями, ми дійшли висновку, що однією з
найважливіших умов її особистісного зростання є врахування особливостей
емоційно-вольової сфери в корекційній роботі.
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УДК 159.942.2
Козуб Я. В.
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К УЧЕНИЮ У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ
УРОВНЯМИ САМООРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Постановка проблемы. В процессе учения у студентов
актуализируются разнообразные эмоции и чувства. Они направлены на
определенные стороны и аспекты учебного процесса (учебную задачу,
учебные действия и их результаты, личность преподавателя, учебное
заведение в целом и более широко – выбранную профессию и т. п.). Кроме
того, возникают определенные эмоциональные состояния, которые
окрашивают как учебную деятельность в целом, так и отдельные ее этапы.
Доминирующие в учении эмоциональные процессы и состояния служат
«материалом» для формирования и закрепления устойчивых
эмоциональных установок, которые входят в структуру отношения
студента к учению.
Анализ актуальных исследований. Отношение к учению – это
установившаяся у студента позиция, определяющая направленность и
интенсивность восприятия, мышления и действий личности в сфере
обучения (В. Шрадер). К сожалению, исследования свидетельствуют об
эмоциональном неблагополучии учебного процесса в школе и в вузе
(М. А. Кузнецов, 2007; А. Я. Чебыкин, 1992).
Мы предположили, что одним из важнейших предикторов
эмоциональных переживаний, возникающих в процессе учения, является
достигнутый студентами уровень самоорганизации их учебнопрофессиональной деятельности.
Целью нашего исследования было выявление взаимосвязей между
параметрами самоорганизации учения у студентов и особенностями
эмоционального отношения к нему.
Изложение основного материала. Для диагностики особенностей
эмоционального отношения к учебно-профессиональной деятельности в
вузе использовалась методика ШПАНА («Шкала «Негативный Аффект» –
«Позитивный Аффект») – выполненная Е. Н. Осиным модификация
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методики PANAS (Positive and Negative Affect Schedule) Д. Уотсона, Л. Э. Кларк
и А. Теллегена [2]. С ее помощью определялись два интегральных показателя
отношения к учению («позитивный и негативный аффекты на учение») и 20
парциальных показателей (10 позитивных и 10 негативных эмоциональных
установок на учение).
Особенности
самоорганизации
учебно-профессиональной
деятельности
студентов
выявлялись
с
помощью
опросника
Е. Ю. Мандриковой [1]. Кроме общей шкалы самоорганизации деятельности
это методика позволяет оценить 1) планомерность, 2) целенаправленность,
3) настойчивость, 3) фиксацию (т. е. ригидность в планировании, склонность
сосредоточиваться на целях и обязанностях), 4) самоорганизацию
деятельности с помощью внешних средств, 6) ориентацию на настоящее.
В исследовании в качестве испытуемых участвовали студенты
факультета психологии и социологии Харьковского национального
педагогического университета имени Г. С. Сковороды 1-3 и 5 курсов
стационара и заочного отделения, всего 182 человека, из них – 20 мужчин и
162 женщины в возрасте от 18 до 52 лет.
Вычислялись коэффициенты линейной корреляции rxy Пирсона
показателей самоорганизации учебно-профессиональной деятельности и
двух интегральных показателей опросника ШПАНА («Позитивный аффект»
и «Негативный аффект»). Общая закономерность проявилась в бóльшей
выраженности компонентов «Позитивного аффекта» у студентов, достигших
более высоких уровней самоорганизации деятельности. Недостаточная (и
даже низкая) самоорганизация учебно-профессиональной деятельности, как
правило, сопровождается актуализацией негативных эмоциональных
установок, составляющих так называемый «Негативный аффект». Особенно
важными оказались две шкалы опросника Мандриковой – настойчивость и
целеустремленность. Показатель настойчивости, отражающий способность
студента к волевому усилию при структурировании и самоорганизации
учения, весьма существенен для стимуляции позитивного (rxy = 0,373;
р < 0,0000001), и для сдерживания негативного (rxy = -0,491; р < 0,00000001)
эмоционального отношения к учению. Наличие настойчивости – надежный
показатель способности субъекта бороться с разного рода препятствиями
при исполнении действия (С. Л. Рубинштейн, 1946). Сформированная
настойчивость превращается у студента в один из ключевых регуляторных
принципов самоорганизации учения, резко повышает вероятность успеха в
учебной работе. Положительные переживания, входящие в структуру
«позитивного аффекта» являются, по сути дела, сигналами обратной связи,
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сообщающими Я субъекта о преодолении очередного препятствия на пути к
цели (или о ее достижении).
Другую пару статистически значимых коэффициентов корреляции с
показателями эмоционального отношения к учению образовала шкала
целеустремленности студентов. Эта шкала отражает степень зрелости
преимущественно когнитивного контроля, так как свидетельствует о
хорошем, либо плохом видении цели, ее понимании, ясности для субъекта.
Студенты, располагающие отчетливыми и структурированными
целевыми образами, демонстрируют выраженное позитивное отношение
к учебно-профессиональной деятельности (rxy = 0,260; р < 0,0005). Знание
цели, которое является результатом эффективной и тщательной
«когнитивной разработки потребности» (Ж. Ньюттен, 2004), задает
интенциональность учебным действиям, действиям самоконтроля и
самооценки в учении. Отчетливый целевой образ служит студенту
основанием для формулировки промежуточных целей, критерием для
отсева иррелевантной и подкрепления – релевантной информации. Общее
позитивное отношение здесь проявляется как аккумулированное,
интегральное выражение эмоционального комфорта и успеха от удачно
выстраивающейся архитектоники системы учебной деятельности.
Целеустремленность оптимизирует интеракции субъекта с внешней
предметной и социальной средой. Она дает четкое понимание
взаимосвязи в системе «цель – средство» (М. Брихцин, 1989). Размытые и
нечеткие цели не могут стать информационной основой для построения
успешной деятельности и поэтому у студентов с недостаточной
целеустремленностью формируется негативное отношение к учебнопрофессиональной деятельности (rxy = -0,153; р < 0,05).
Положительное отношение к учению демонстрируют студенты с
развитой планомерностью (rxy = 0,149; р < 0,05) и фиксацией (rxy = 0,158;
р < 0,05). Решение учебных задач нередко приобретает черты
многокомпонентного и продолжительного во времени решения серии
подзадач. При этом последовательность действий может иметь
разветвленную и даже циклическую структуру, зависящую от качества и
точности решений (Г. А. Балл, 1990; А. М. Матюшкин, 2003; А. Ф. Эсаулов,
1972 и др.). В таких условиях деятельности в проблему может
превратиться само исполнение. Поэтому более успешными оказываются
студенты, лучше других умеющие создавать четкие планы деятельности и
строго их придерживаться.
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Акцентирование такого регуляторного свойства как «фиксация»
присуще студентам, стремящимся к обязательному достижению результата,
закреплению его в некоем материальном или идеальном продукте.
Достижение результата само по себе становится активатором позитивных
эмоциональных переживаний (чувства удовлетворенности, гордости и т.п.).
Эти переживания распространяются на всю деятельность, которая привела к
этому результату.
Общий показатель самоорганизации учебно-профессиональной
деятельности также тесно коррелирует с показателями «позитивного
аффекта» и «негативного аффекта» (соответственно, rxy = 0,375;
р < 0,0000001 и» rxy = -0,243; р < 0,001).
Были вычислены также взаимосвязи показателей самоорганизации
деятельности с отдельными компонентами эмоционального отношения
студентов к учению. Наиболее тесно связанным с отдельными
компонентами эмоционального отношения к учению оказалась
«Настойчивость» (19 статистически значимых корреляций из 20
возможных). Направленность корреляций убедительно свидетельствует о
значительном вкладе настойчивости в возникновение и закрепление
позитивного отношения к учению, и сдерживание негативного
отношения. Так, показатели всех 10 эмоциональных установок, входящих
в структуру «Позитивного аффекта», коррелируют с показателем
«Настойчивости» прямо (в диапазоне от rxy = 0,16 до rxy = 0,31 при
статистической значимости в диапазоне от р < 0,05 до р < 0,0001).
Особенно тесно параметр настойчивости связан с «уверенностью»
(rxy = 0,31; р < 0,0001), «заинтересованностью» (rxy = 0,30; р < 0,0001),
«радостью» (rxy = 0,28; р < 0,0005), «сосредоточенностью (rxy = 0,27;
р < 0,0005) и «внимательностью» (rxy = 0,27; р < 0,0005), т. е. с компонентами
эмоционального отношения, обеспечивающими высокое качество и
интенсивность контакта субъекта учения с учебным материалом.
Уверенность в себе основана на оценке своих когнитивных и личностных
ресурсов как вполне достаточных для достижения успеха (Дж. Капрара,
Д. Сервон, 2003; В. Г. Ромек, 2000). Высокие самооценки по шкалам
«сосредоточенности» и «внимательности» – результат проявления
способности студента к эффективной фокусировке на учебном материале
(Ф. Н. Гоноболин, 1972; Ю. Б. Дормашев, В. Я. Романов, 1999), эмоциональный
отклик на обладание достаточными аттенционными ресурсами в процессе
учения (Д. Канеман, 2006). Заинтересованность – эмоционально-чувственное
свидетельство наличия внутреннего условия фокусировки на учебном
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материале – интереса. Радость как акцентированное, сильное
удовлетворение (Е. П. Ильин, 2001), хотя и сенсорно-телесна в своей основе
(А. Лоуэн, 1999), но все же имеет системную, многоуровневую локализацию.
Она отражает успехи в деятельности, особенно такой, которая имеет
творческую природу (Т. Любарт и сотр., 2009; М. Чиксентмихайи, 2015).
Настойчивость студентов в учебной деятельности повышает вероятность
успехов и поэтому приводит к положительной оценке собственной
эффективности (А. Бандура, 2000) и, как следствие, создает дополнительные
поводы для радости.
Показатели девяти компонентов отрицательного эмоционального
отношения к учению из десяти оказались связанными с показателем
настойчивости на статистически значимом уровне. Во всех случаях речь
идет об обратной корреляции, что можно расценивать как свидетельство
сдерживающей роли настойчивости в отношении негативных
эмоциональных установок у студентов на занятиях. Наиболее важной
настойчивость оказалась для преодоления (недопущения) проявлений
эмоциональной нестабильности – «нервности» (rxy = -0,50; р < 0,0001) и
«беспокойства» (rxy = -0,39; р < 0,0001). Настойчивость на занятиях,
препятствуя актуализации негативных эмоциональных установок у
студентов, способствует поддержанию вектора «мотив-цель» и
стабилизирует функциональную систему деятельности (Б. Ф. Ломов, 1984;
В. Д. Шадриков, 2013).
Высокие показатели самоорганизации деятельности студентов по
параметру настойчивости оказались также весьма важными для
преодоления гневно-агрессивных («раздраженный» (rxy = -0,43; р < 0,0001),
«злой» (rxy = -0,40; р < 0,0001) др.) и тревожно-боязливых («беспокойный»
(rxy = -0,39; р < 0,0001), «тревожный» (rxy = -0,37; р < 0,0001) и др.) негативных
переживаний. В несколько меньшей степени, но, тем не менее, на
статистически значимом уровне проявились взаимосвязи других
показателей самоорганизации учебно-профессиональной деятельности с
показателями компонентов позитивного и негативного отношения
студентов к учению. Так, вторым по значимости параметром
самоорганизации деятельности оказалась целеустремленность (восемь
значимых корреляций), третьей – планомерность (шесть корреляций).
По пять значимых взаимосвязей образовали шкалы самоорганизации
деятельности с помощью внешних средств и ориентации на настоящее.
В наименьшей степени связана с эмоциональным отношением к учению
фиксация студентов на структурировании деятельности (всего две
статистически значимых корреляции).
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CHILDREN’S DEPRIVATION AS A CONSEQUENCE OF EDUCATION IN
CONDITIONS OF NOVADAYS
The article is devoted to the problem of child deprivation as the result of upbringing in the
conditions of modernity’s crisis. The author stresses that any emergency and critical events
triggered by older people, are experienced by the children as the events of deprivation. That’s why
from the point of view of deprivation risks in crisis societies the most vulnerable category is
children. The article describes the types, causes, manifestations, and consequences of child
deprivation in the modern world in conditions of upbringing by disoriented adults.
Key words: deprivation, deprivation risks, deprivation syndrome in childhood, the
establishing of the personality in conditions of modernity’s crisis.

In the modern world deprivation risks significantly increased. Deprivation
as a socio-psychological phenomenon acquires various types and forms. In a
world where stability and security have the nature of fictions, the very existence
of man is represented to more or less deprimierenden.
Deprivation is the loss, restriction of something. In psychological sense
deprivation seems depriving a person of something which is the most essential,
vital, important and necessary. It is the absence of vital and meaningful, which
will entail specific destructive changes in man or his life for sure.
Unfortunately, an integral characteristic of the modern world became
social, economic, political, etc. crises and consequent critical situations in lives of
people. By analyzing the characteristics of deprivation events (in crisis
conditions), we always see their destructive and harmful consequences. However,
unfortunately, we don’t always notice and recognize that the greatest damage
from high deprivation risks (the deprivation itself) is experienced by the children.
Based on what was mentioned above, we note that any crisis, crisis a
nd critical event initiated by older people, experienced by children as events of
deprivation.
When the normal course of process of individual development is disturbed,
children experience the situation of deprivation. It should be remembered that
the sooner children get a deprivation, the more difficult the emerging pathology.
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The natural first reactions of children are different disorders of emotionalvolitional sphere. We sure the understanding of phenomenon of deprivation at
the present stage of psychological science’s development is highly relevant.
In today’s world we see severe consequences of the expansion of long-term
full deprivation of the personality, which determines the tendency to offences
and psychoses.
Deprivation can occur explicitly (clearly) in ill-defined form. Deprivation
syndrome usually includes sensory, motor, emotional violations, as well as
disturbances in motivational sphere. Note that today it is well researched by
psychologists such types of deprivation: sensory, motor and emotional (or
affective parent), cognitive and social.
External conditions of deprivation in children’s age are: social isolation, any
form of long physical separation of child from mother, father, family (open or
concealed maternal deprivation; paternal deprivation), the lack of family stability
and tranquility (especially in incomplete families, in families where adults have
certain mental deviation; in low-income families).
Thus, taking into account the fact that the alienation of people in the
modern world has become a disaster, and globalization with its multiple crises
has spawned a global confrontation between people, note that disoriented and
maladjusted adults have deprivation impact on children. Children need love, faith
and hope to protect them from deprivation risks of crisis modernity.
УДК 159.942: 343.915
Кузнецов М. А., Кузнецов И. А.
АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
Проанализированы эмоциональные состояния подростков, отбывающих наказание
в местах лишения свободы. Приводятся эмпирические данные о нарушениях
эмоционального компонента жизнеспособности воспитанников колонии.
Ключевые слова: эмоциональное состояние, реакция на лишение свободы,
жизнеспособность воспитанника колонии для несовершеннолетних, эмоциональный
компонент жизнеспособности, агрессивность, психологическая адаптация.

Постановка проблемы. Нахождение в местах лишения свободы
заметно отражается на психическом состоянии подростков и юношей
(Ю. В. Чуфаровский, 1997), является испытанием их жизнеспособности.
Типичными состояниями осужденных молодых правонарушителей
являются: 1) состояние ожидания изменений (пересмотра дела,
освобождения) и нетерпения; 2) повышенная напряженность (она может
приводить к резким срывам в поведении); 3) состояния обреченности,
безнадежности, апатии и пассивности; 4) состояние угнетенности от
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сознания своей вины перед обществом, семьей, тоска по дому, по свободе
(что внешне выражается в оцепенении и отрешенности подростка, юноши);
5) раздражительность и повышенная возбудимость.
На различных этапах от момента ареста до момента задержания у
личности доминируют различные состояния: страх перед грядущим
наказанием, состояние апатии непосредственно после приговора, готовность
искупать свою вину, стремление как можно быстрее выйти на свободу
(В. Л. Васильев, 2000).
Реакции воспитанников на ограничения свободы могут быть
адекватными
и
неадекватными
(А. В. Махнач,
А. И. Лактионова).
При адекватной реакции воспитанника, он соблюдает требования
режима,
выполняет
распоряжения
администрации,
способен
контролировать свое поведение и эмоции. К неадекватным реакциям
относятся тревожно-депрессивная, негативно-депрессивная, негативноистерическая, позитивно-истерическая.
Тревожно-депрессивные реакции проявляются в преобладании
угнетенного, подавленного настроения, безнадежности, отчаянии,
пессимизме. Для негативно-депрессивной реакции характерно внутреннее
негативное отношение к факту направления в воспитательное учреждение,
непризнание себя виновным, игнорирование требований администрации.
При негативно-истерических реакциях происходит демонстрация
негативного поведения, которое предполагает своей целью привлечение
внимания воспитателей. Для воспитанников с позитивно-истерической
реакцией характерны бравада своим прошлым, своими «подвигами»,
гордость за свое асоциальное поведение, стремление «своими заслугами»
привлечь внимание других воспитанников к своей персоне, завоевать у них
авторитет, подчинить себе.
Для жизни подростка (юноши) в местах лишения свободы
немаловажное значение имеет процесс адаптации к новым условиям жизни,
к новому коллективу, распорядку дня, режиму, к требованиям уголовноисполнительной службы. При повышенной и средней адаптации личность
объективно оценивает свое положение, прогнозирует дальнейшее
отбывание наказания, включается в активную коллективную деятельность,
учится, занимается спортом, участвует в различных видах самодеятельности.
При пониженной психологической адаптации у воспитанников отмечается
высокий уровень тревожности, стремление оказать сопротивление
администрации. У лиц с психической дезадаптацией наблюдается
раздражительность, неустойчивость настроения, бессонница, тревога за свое
будущее. В основной период пребывания в воспитательном учреждении
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временные реакции, даже если они были неадекватными, исчезают.
Психические состояния отличаются устойчивостью, фон настроения
выравнивается. Воспитанник живет надеждой на будущее. Однако,
поскольку будущее отдалено, могут временно ухудшаться психические
состояния. Психоэмоциональное состояние перед освобождением
характеризуется стремлением приблизить день выхода на свободу.
Нарастание тревожного ожидания – главная особенность состояния
воспитанника в этот период. Для воспитанников колонии характерен также
фрустрационный синдром, который проявляется в процессе ломки
жизненных планов и проявлении чувства безнадежности, незащищенности,
обреченности, отсутствии надежды на изменение своей судьбы к лучшему.
Значительным объяснительным потенциалом обладает понятие
жизнеспособности человека, т. е. способности управлять ресурсами
собственного здоровья и социально приемлемым способом использовать с
этой целью культуру, общество, семью (М. Унгар, 2005). В концепции
жизнеспособности подростков выделены следующие индивидуальнопсихологические свойства, обеспечивающие жизнеспособность личности:
эмоциональная регуляция, мотивация, локус контроля, особенности
самооценки, защитные механизмы и копинг-стратегии (А. В. Махнач,
А. И. Лактионова, 2007).
Жизнеспособность включает в себя способность рационально
планировать и эффективно, успешно совершать действия в определенных
условиях. Условия тюремного заключения являются стрессовыми
для большинства людей и ведут к утрате адаптации, прежде
всего в эмоциональной сфере личности. В подростковом и юношеском
возрасте эмоции играют чрезвычайно важную роль в социальной
адаптации. Эмоциональная регуляция позволяет субъекту увеличивать,
сохранять или тормозить эмоциональное возбуждение в соответствии
с характером стоящих перед ним жизненных задач. Именно
в этом звене жизнеспособность воспитанников колонии нарушается с
наибольшей вероятностью.
Предметом нашего исследования является жизнеспособность
личности молодых правонарушителей, отбывающих наказание в колонии
для несовершеннолетних преступников.
Цель данной статьи – отразить некоторые результаты диагностики
эмоционального компонента жизнеспособности воспитанников колонии.
Изложение основного материала. Методика исследования –
проективный рисуночный тест «Несуществующее животное» (НЖ).
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В исследовании принимали участие две группы испытуемых. Первая –
72 воспитанника Павлоградской воспитательной колонии, подростки и
юноши в возрасте от 14 до 22 лет1. Некоторые испытуемые имели не первую
судимость. Воспитанники колонии осуждены за воровство, грабежи,
хулиганство, разбои, угоны, торговлю и изготовление наркотических
веществ, изнасилования и убийства. Срок пребывания в условиях изоляции –
от 1 года до 15 лет в зависимости от степени тяжести преступления и его
общественной опасности.
Вторая группа испытуемых – 17 учеников 11 класса Харьковской
общеобразовательной школы № 165 в возрасте 16-17 лет.
Результаты и их обсуждение. При обработке полученного от двух
групп испытуемых материала был осуществлен сравнительный анализ
рисунков НЖ по параметрам, традиционно выделяемым в соответствующих
руководствах (О. Ф. Потемкина, 2006; Г. Т. Хоментаускас, 1988).
Обладает спецификой изображение рта НЖ воспитанников колонии.
Так называемый «обычный рот» был воспроизведен только 18,84%
воспитанниками, тогда как на рисунках старшеклассников обычный рот
встречается на 47,06% рисунков. В группе законопослушных испытуемых не
зафиксировано ни одного случая отсутствия рта на рисунке; в то же время
13,04% воспитанников никак не прорисовывали рот.
Группы испытуемых существенно отличаются по параметру
«зубастость рта» НЖ (43,48% на рисунках воспитанников и только
17,65% – на рисунках старшеклассников). Старшеклассники чаще
воспитанников изображали рот с языком (соответственно 11,76% и 4,35%) и
клювовидный рот (17,65% и 4,35%). Различия между группами испытуемых
статистически значимы (χ2 = 14,77; df = 5; р < 0,05). По-видимому, вербальная
коммуникация у воспитанников ассоциируется с негативными
переживаниями, возникающими в условиях жизни в колонии. Говорение
используется главным образом для выражения спонтанной или защитной
агрессии («зубастый рот»). Вербальное самораскрытие перед другими
опасно (отсутствие языка, или вообще рта как такового) и может быть
использовано против говорящего.
Манера исполнения контура НЖ свидетельствует об эмоциональном
неблагополучии воспитанников. Так называемый «обычный контур»
прорисовали 94,12% законопослушных юношей и только 31,82%
заключенных. 18,18% рисунков НЖ, полученных от воспитанников,
1

Сбор эмпирических данных в Павлоградской воспитательной колонии для несовершеннолетних по
просьбе авторов осуществила психолог колонии Швец Яна Николаевна, за что мы выражаем ей глубокую
признательность.

142

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
содержат контуры, решенные в острых углах (у старшеклассников таких
контуров только 5,88%). 50,00% воспитанников воспроизвели затемнения и
штрихи по контуру, тогда как подобное не встречается ни на одном рисунке
старшеклассников (χ2 = 21,57; df = 2; р < 0,00005). Следовательно, социальные
взаимосвязи
воспитанников
колонии «пропитаны» негативными
переживаниями, стимулирующими их бдительность, постоянную готовность
к защите от нападения, оскорбления и унижения человеческого достоинства.
Эта защита имеет как агрессивный (острые углы), так и тревожный (штрихи,
затемнения) характер.
Обнаружены
тематические
различия
в
рисунках
НЖ.
Старшеклассники изображали главным образом нейтральное животное
(64,71%); 23,53% из них нарисовали животное угрожаемое и только
11,76% – угрожающее. В группе заключенных распределение тем рисунков
иное – 42,22% нейтральных животных, 12,50% – угрожаемых и
45,28% – угрожающих (χ2 = 6,87; df = 2; р < 0,05). Следовательно,
большинство воспитанников колонии обнаруживают постоянную
готовность к борьбе за выживание. Это либо ожидание агрессии извне,
либо установка на соперничество; чаще всего – и то и другое. Нейтральное,
спокойное отношение к окружению, укорененность в нем и
умиротворенность для них труднодостижимы.
Постоянная готовность к нападению / защите отчетливо проявилась
в такой детали рисунка НЖ, как рога. Они присутствуют в рисунках
56,94% юношей, отбывающих срок в колонии и лишь у 23,53% школьников
(χ2 = 6,14; df = 1; р < 0,01).
Экспертная оценка стойки НЖ позволяет предположить, что
многочисленные графические свидетельства агрессивности, уверенности
в себе, силы и смелости у большинства заключенных юношей имеют
демонстративный характер. Они проявляются как упреждающий и
устрашающий фактор в общении, закрывающий всякую возможность для
уважительного, безопасного и доверительного общения. Так, уверенная
стойка НЖ была констатирована только в 20,83% рисунков
воспитанников колонии и в 76,47% рисунков обычных школьников
(χ2 = 19,74; df = 1; р < 0,00001).
Выявлена
сильная
тенденция
(почти
достигшая
уровня
статистической значимости) в пользу обычных школьников в отношении
такого графического фактора как расположение рисунка НЖ на листе.
Расположение рисунка ближе к верхнему краю встречается у 29,41%
старшеклассников и лишь у 9,72% воспитанников колонии. Рисунок
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расположен в центре у 70,59% школьников и у 84,72% заключенных.
Рисунок у нижнего края листа встречается лишь у воспитанников колонии
(5,56%). Данный фактор в психографической литературе интерпретируется
как символическое выражение самооценки и уверенности в себе и говорит о
некоторых типичных эмоциях, связанных с собственным Я. К сожалению,
приходится констатировать, что отрицательный «аффект на себя» – одно из
типичных переживаний, возникающих в условиях лишения свободы.
Вывод. На основе полученных результатов можно сделать вывод о
наличии у воспитанников колонии ряда качеств эмоциональности и
эмоциональных состояний, которые снижают их жизнеспособность и
повышают риск утраты адаптации. В разработке и апробации эффективных
способов
повышения
жизнеспособности
воспитанников
колонии
посредством воздействия на ее эмоциональный компонент мы видим
перспективу дальнейших исследований.
УДК: 159.923.2 – 053.6.
Лавріненко В. А.
СМИСЛОВІ КОНСТРУКТИ, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬ КРИЗОВИЙ
ХАРАКТЕР ЦІННІСНО-СМИСЛОВОГО УСВІДОМЛЕННЯ ЖИТТЯ
ПІДЛІТКІВ-НЕФОРМАЛІВ
У статті аналізуються особливості смисложиттєвої кризи підлітків із
неформальних об’єднань, її прояви у ціннісно-смисловій свідомості молоді. Представлені
провідні смислові конструкти, що використовуються неформалами для опису основних
векторів осмислення життя.
Ключові слова: ціннісно-смислова свідомість, смисложиттєва криза, наратив,
смисловий конструкт.

Актуальність дослідження. Дослідження проблеми протікання
підліткової кризи та її вираження у ціннісно-смисловій свідомості молодої
особистості є актуальним на часі, оскільки зумовлене істотними змінами у
ставленні до життя сучасних підлітків, характері їх взаємодії з
однолітками та стратегіях вирішення протиріч, що лежать в основі
даної кризи. Особливу роль у протіканні кризи підліткового віку
відіграє ціннісно-смислова сфера, котра відображає орієнтири реалізації
намагань дитини довести свою самостійність та незалежність,
компетентність у житті.
Аналіз актуальних досліджень. Становлення особистості підлітка
відображає наявність вираженої смисложиттєвої кризи, яка виступає
різновидом психобіографічної кризи і породжується об’єктивно існуючими
протиріччями у пошуці та практичній реалізації молодою особистістю
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смислу власного життя (К. В. Карпинський [2]). При цьому важливою
особливістю життєвих смислів підлітків є, з одного боку, їх залежність від
умов соціальної взаємодії, з іншого – провідна роль ціннісно-смислових
настанов підлітків у визначенні комунікативних орієнтацій та стратегій
самовираження (Д. О. Леонтьєв [4]).
Усі компоненти ціннісно-смислової сфери молодої особистості
інтегруються у її ціннісно-смисловій свідомості, формування якої (за
З. С. Карпенко [1]) відбувається шляхом засвоєння представлених у
соціальному макросередовищі ціннісних ідеалів, які заломлюються через
відповідні уявлення референтної для підлітка малої групи (у тому числі і
неформальних молодіжних об’єднань).
При цьому ми розуміємо ціннісно-смислову свідомість особистості
як «вершинне», цілісне, інтегративне утворення особистості, яке
відображає основні вектори непротирічного і структурованого
осмислення людиною власного «Я» у вигляді смислових конструктів та
наративів на основі інтегрування власного життєвого досвіду з
урахуванням дискурсів соціального існування, що виражається у смисловій
регуляції діяльності та життєздійснення [3].
Виклад основного матеріалу. Проведене нами емпіричне
дослідження направлене на вивчення особливостей ціннісно-смислової
свідомості підлітків-неформалів. Зокрема, у даній публікації увага
акцентована на особливостях вираження життєвої кризи у смислових
конструктах, які виступають проявам ціннісно-смислової свідомості
підлітків із неформальних об’єднань.
За результатами емпіричного дослідження, яке включало порівняння
показників
вираженості
смисложиттєвої
кризи
у
неформалів
(експериментальна група) та підлітків, які не входять до неформальних
об’єднань (контрольна група), встановлено, що 57% підлітків-неформалів
характеризуються вираженими ознаками смисложиттєвої кризи. Вони
схильні негативно оцінювати свої особистісні властивості, сприймати їх як
перешкоди на шляху до життєвого успіху.
Такі підлітки характеризуються орієнтацією на самозвинувачення та
внутрішню конфліктність, проявляють низький рівень осмисленості
життя та наявність специфічних труднощів у смисловій регуляції і
смислотворенні життєвого шляху. Підлітки-неформали інтенсивно
переживають внутрішню спустошеність, вичерпаність, нереалізованість у
житті. При цьому визначено, що більшість контрольної групи (52%)
характеризується відсутністю смисложиттєвої кризи. Вони схильні до
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успішного осмислення життя, у вчинках керуються властивими їм
смисловими настановами, які їх влаштовують та задовольняють.
При цьому підлітки з експериментальної групи характеризуються
більшою кількістю смислових конструктів, які відображають наявність
смисложиттєвої кризи, ніж респонденти із іншої групи. Вони дійсно
відчувають суб’єктивну незадоволеність своїм життям, розцінюють його
як непродуктивне та неефективне. Підлітки з контрольної групи також
характеризуються
використанням
смислових
конструктів,
що
відображають смисложиттєву кризу, проте їх кількість значно менша.
Найбільш вираженими смисловими конструктами, які відображають
смисложиттєву кризу підлітків, є «Навіщо жити з тими, хто не розуміє
тебе» (зафіксований у 47% неформалів та 23% інших підлітків),
«Страждаю від неможливості проявити себе» (43% та 20% відповідно),
«Мої дії не співпадають з тим, що важливо для мене» (40% та 20%),
«Життя не має для мене смислу» (40% та 10%), «Я нічого не спроможний
зробити» (38% та 10%). Найменш вираженими смисловими конструктами
з ознаками кризи є такі: «Краще бути одному, ніж жити з тим, хто не
приймає мій стиль» (15% серед неформалів та не властивий підліткам
контрольної групи взагалі) та «Часто я не хочу жити взагалі» (10% серед
експериментальної групи та не виражений серед контрольної).
Виокремлені нами смислові конструкти із ознаками суб’єктивної
незадоволеності життям згруповані за відповідною тематикою, що
відображає найбільш суттєві аспекти підліткової смисложиттєвої кризи.
Зокрема, перша група смислових конструктів визначена як
«беззмістовність у стосунках з іншими» («Навіщо жити з тими, хто не
розуміє тебе», «Я не цікавий / а для інших», «Краще бути одному, ніж жити
з тим, хто не приймає мій стиль»). Такі смислові конструкти найбільше
виражені і відображають фрустрованість комунікативної потреби
підлітків. При цьому наявність негативного комунікативного досвіду
відображається у сприйнятті власного «Я» підлітками і провокує
викривлене сприймання власних психологічних характеристик. У
неформалів такі смислові конструкти мають також і специфічне
забарвлення, оскільки пов’язані з неприйняттям способу життя
та інтересів субкультури з боку оточуючих, що інтегрується, наприклад,
у смислових конструктах «Краще бути одному, ніж жити з тим,
хто не приймає мій стиль» та «Такий одяг – стиль мого життя, а інші
його не приймають».
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Другу групу смислових конструктів з ознаками смисложиттєвої
кризи визначено як «порушення смислової регуляції поведінки». Її
складають такі смислові конструкти, як «Мої дії не співпадають з тим, що
важливо для мене», «Не маю мети, просто живу» та «Не розумію, чому так
роблю». Наявність таких смислових конструктів у самоописах
досліджуваних свідчить про невідповідність наявних у них особистісних
смислів і цінностей з їх діями, вчинками та ставленнями. Відповідно,
це свідчить про порушення смислової регуляції поведінки досліджуваних.
При цьому вираженість таких смислових конструктів серед
неформалів значно більша, ніж серед інших підлітків, що доводиться
відсотковими значеннями.
Третю групу смислових конструктів визначено як «беззмістовність у
житті». Її складають такі смислові конструкти як «Життя не має для мене
смислу», «Я нічого не спроможний зробити», «Раніше знав / ла, що цінне
для мене, а тепер – ні», «Часто я не хочу жити взагалі». Семантичне
навантаження цих конструктів відображає проблеми у осмисленні житті
підлітками, їх неспроможність означити для себе смисл життя,
дезорганізованість та дифузність їх ціннісно-смислової свідомості,
порушення в системі ієрархії життєвих цінностей, нерозвинутість
механізмів смислотворення. Такі смислові конструкти є, власне, прямим
вираженням смисложиттєвої кризи, дезорієнтованості особистості у
системі власних смислів чи їх відсутність.
Інші смислові конструкти свідчать про проблеми у самовираженні і
самопрезентації підлітків («Страждаю від неможливості проявити
себе») та певні прояви негативізму («Роблю все не так, як кажуть» та
«Для мене не важливе те, що говорять батьки»). Загалом, прояви
смисложиттєвої кризи, виражені у смислових конструктах підлітків,
відображають найбільш важливі та цінні для них сфери життя –
спілкування з іншими, досягнення дорослості та позитивне сприйняття
себе – які фрустровані у цьому віці, що свідчить про відкритий та явний
характер підліткової кризи.
Висновки. Підлітки-неформали характеризуються вираженими
ознаками смисложиттєвої кризи, не задоволені наявними у них
смисловими орієнтаціями та установками, відчувають беззмістовність
свого існування, а їх діяльність не підпорядковується смисловій
регуляції поведінки. Натомість підлітки із контрольної групи
переважно мають осмислене ставлення до життя та у діях керуються
смисловими
настановами.
Смислові
конструкти
неформалів
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відображають вираженість смисложиттєвої кризи у сфері міжособистісних
стосунків з іншими, смислової регуляції поведінки та беззмістовності
в осмисленні життя.
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Стаття присвячена дослідженню особливостей саморегуляції та довіри у
студентів технічного вищого навчального закладу. Описано результати проведеного
серед студентів опитування.
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Постановка проблеми. Більшість словників [1] тлумачать довіру як
впевненість у чиєїсь сумлінності, щирості, в правильності чогось. У
широкому розумінні, довірчі відносини – відкриті, позитивні
взаємовідносини між людьми, що містять впевненість у порядності та
доброзичливості іншої людини, з яким той, що довіряє, знаходиться в тих
чи інших відносинах.
Довіра відіграє важливу роль у регулюванні свідомості та поведінки
особистості. Проведений Т. П. Скрипкіною аналіз робіт дослідників
довіри як умови існування деякого іншого явища дозволив авторці
виокремити три різновиди довіри: довіру до світу, довіру до інших та
довіру до себе [2, с. 76]. У залежності від того, про який вид довіри йдеться
мова, можна розглядати соціально-психологічні функції, які виконує
довіра у суспільстві.
На міжособистісному рівні довіра регулює міжособистісні відносини,
зокрема виконує функцію зворотного зв’язку в процесі самопізнання
особистості, виступає засобом психологічного полегшення, поглиблення
взаємовідносин. Крім того, довіра активізує комунікацію і взаємодію,
знижує ризик і мобілізує активність сторін взаємодії. Довіра прискорює
148

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
процеси соціального обміну, сприяє інтеграції групи, спільноти і
суспільства в цілому.
Довіра у суспільстві ініціює суспільні дії, тобто відтворює
корпоративні відносини (співробітництво, взаємодопомогу, підтримку,
участь, узгодженість). Зв’язки індивіда і групи стають більш стійкими, а
його включеність у спільноту – більш повною. Довіра доповнює
існуючі формалізовані та правові регулятори відносин між діловими
партнерами і членами організацій. Довіра виконує інтегруючу,
комунікативну, інтерактивну, перцептивну функції. Довіра об’єднує
соціальні групи, її відсутність – роз’єднує. Ще одна важлива соціальнопсихологічна функція довіри – редукція складності відношення до
оточуючого світу до більш просто відношення степеня довіри/недовіри.
Тим самим довіра підвищує адаптивність до оточуючого середовища,
економить ресурси, розширює спектр можливостей. При цьому ситуація
абсолютної довіри або абсолютної недовіри між людьми досить
абстрактна, і мова йтиме про встановлення певного рівня довіри в тій чи
іншій сфері взаємовідносин.
Аналіз актуальних досліджень. На сьогоднішній день існує значна
кількість наукових праць, присвячених вивченню явища довіри в
різноманітних умовах: в економічній, політичній, соціальній, правовій
(зокрема криміналістичній) та інших сферах життя людини.
Феномен довіри вивчається не тільки у прикладанні до різних сфер
діяльності людини, але й для різних вікових категорій. У вітчизняній
психологічній науці місце довіри між студентом і викладачем технічного
ВНЗ мало досліджено. У [3; 4] ми намагалися розкрити проблему вивчення
довірчих відносин у взаємодії «студент-викладач». У ході нашої роботи
були отримані результати аналізу взаємозв’язку рівня довіри студентів та
їх локусу особистісного контролю. Наступним кроком у вивченні
особливостей встановлення довіри в технічному ВНЗ стало дослідження
взаємозв’язку довіри і рівнів саморегуляції студентів.
Виклад основного матеріалу. Психологічна саморегуляція
розглядається як зміна окремих психофізіологічних функцій та
психічного стану в цілому, що здійснюється самим суб’єктом шляхом
спеціально організованої психічної активності. Саморегуляція у
навчальній діяльності виступає як цілісне утворення в структурі
особистості. Основним завданням дослідження стало вивчення
кореляційних зв’язків між рівнем соціальної довіри та показниками
саморегуляції студентів технічного ВНЗ.
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Для досягнення поставленої мети застосовувався опитувальник
«Стиль саморегуляції поведінки» [5]. Для встановлення рівня
міжособистісної
довіри
використовувалася
методика
«Шкала
міжособистісної
(соціальної)
довіри»
Дж. Роттера
(адаптована
С. Г. Достоваловим). Опитування проводилося на кафедрі приладів і
систем неруйнівного контролю Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»). У ньому взяли
участь 42 студенти 1-5 курсів навчання, серед них 12 дівчат і 30 юнаків
від 17 до 23 років. За результатами опитування було встановлено: рівень
соціальної (міжособистісної) довіри студентів; профільні значення рівня
саморегуляції студентів, а також загальні рівні саморегуляції студентів.
Згідно з методикою Дж. Роттера, отримані результати соціальної
довіри варіюються в межах від 25 (абсолютна недовіра) до 125 балів
(абсолютна довіра). Середнє значення становить 75 балів. За отриманими
результатами опитування загальний рівень міжособистісної довіри
у студентів високий і становить 88,69 (стандартна похибка
середнього – 1,956). При цьому мінімальне значення за вказаною шкалою
рівнів довіри 60, а максимальне – 116.
Також нами було встановлено показники саморегуляції
досліджуваних за окремими шкалами та загальні рівні саморегуляції
кожного опитуваного (відповідно до методики, вони варіюються
від 0 до 46). Середній рівень саморегуляції у становить 31, що, відповідно
до умовного поділу шкали на області, може трактуватися як середній.
При цьому розхил значень достатньо великий – від мінімального
19 до максимального 43. За даними, отриманими в результаті
дослідження,
було
побудовано
типові
профілі
саморегуляції
досліджуваних студентів.
Для виявлення взаємозалежності показників рівня довіри і
саморегуляції було проведено кореляційний аналіз отриманих даних,
мета якого – виявити, чи існує істотна залежність однієї змінної від іншої.
Аналіз показав, що між загальною саморегуляцією та довірою
спостерігається суттєва від’ємна кореляція (r = -0,427), тобто при
зростанні рівня саморегуляції особистості рівень її довіри до інших людей
має тенденцію до зниження (рівень значущості результатів р = 0,005).
Для виключення фактору віку було обчислено часткові кореляції, які
показали, що різниця у віці опитуваних не має значного впливу на
отримані результати дослідження.
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Науковий інтерес також викликало встановлення можливих
кореляційних зв’язків між рівнем довіри та окремими аспектами
саморегуляції. Так, найбільш значущий кореляційний зв’язок
спостерігається для шкал моделювання та оцінювання результатів
(значення коефіцієнтів кореляції r близько -0,5 та -0,4 відповідно). Для
шкал планування та програмування значення r сягає близько -0,3, що
свідчить про слабкий кореляційний зв’язок між показниками за цими
шкалами та рівнем довіри (р < 0,05). Для шкали «самостійність» отримане
значення r додатне, на відміну від інших шкал. Однак значущість
результатів за цією шкалою значно перевищує припустиме значення
(р > 0,05), тому отримані дані не мають статистичної достовірності і не
підлягають інтерпретації.
Отже, проведене опитування студентів дало можливість дослідити
особливості саморегуляції опитуваних, їх соціальної довіри, а також
взаємний зв’язок між проявом цих двох феноменів. Таким чином,
з’ясовано, що досліджуваним притаманні досить високий рівень
міжособистісної довіри та невисокий рівень саморегуляції. Встановлено,
що існує кореляційний зв’язок між саморегуляцією та довірою: із
зростанням загального рівня саморегуляції студентів рівень їх довіри
іншим людям зменшується.
Висновки. На підставі отриманих результатів та з урахуванням
результатів дослідження зв’язку між довірою і рівнем суб’єктивного
контролю [6] можна зробити припущення, що розвиток і становлення
особистості,
формування
здатності
регулювати
діяльність,
відповідальності і усвідомленості власних дій значно впливають на
прояв у особистості соціальної довіри. Така людина більш орієнтована
на власні сили та розум, менш схильна шукати схвалення оточуючих,
а значить і більш незалежна від зовнішніх обставин, які можуть
обмежувати її розвиток.
З точки зору навчальної діяльності, студент, якому притаманні
достатня сформованість саморегуляції та оптимальний рівень довіри,
орієнтований на внутрішній локус контролю, на досягнення власних цілей
(в тому числі цілей навчання), планує свої дії з їх досягнення, бере на себе
відповідальність за успіхи і невдачі.
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Кризисные условия и критические ситуации школьного обучения, особенности,
осознание и решение их школьником определяют собой поведение современников в
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Постановка проблемы. В исторически сложившихся до школьного
обучения способах обучения человека человеком тот, кто умеет совершать
некие действия, передает это умение тому, кто не владеет им. Успешная
передача умения ведет обучаемого к осуществлению им воздействия на
среду его обитания, к его взаимодействию с этой средой. Воздействие это
изменяют и среду обитания, и положение действующего в этой среде, и его
отношение к ней, и его самого. Воздействие это создает для того, кто являет
миру полученное им умение, новые для него психологические и
психофизиологические состояния, проживаемые и переживаемые им,
осознаваемые и осмысляемые им в стремлении управлять ими. Человек
оказывается на границе создания им новых степеней свободы в построении
им отношений с миром, другими, самим собой. Но одновременно и на
границе разрушения им всего того, что до этого связывало его с миром,
другими, самим собой [3; 4].
Изложение основного материала. Школьное обучение, начиная с
обучения ребенка умению писать, перестает быть обучением его
построению действия, связывающего человека со средой непосредственно
существующей для него. Графическое означивание речи не требует от
совершающего его ребенка готовности выдержать осуществленные им
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изменения в среде обитания, не требует готовности нести ответственность,
как за совершенные, так и за несовершенные им действия.
В школьном обучении, основанием которого со времени его
возникновения является обучение ребенка умению писать, школьник не
будет осуществлять действия, формирующие непосредственную среду
обитания и его самого, и других людей. Он будет строить графические
модели действия, могущие, как заверяют те, кто его учит, стать в
представимых ими условиях основанием для совершения им и другими
действий в мире, лежащем за пределами школы. В истоках своего
возникновения школа очень точно была определена ее создателями как
«Дом Таблиц», коим она в своей сущности остается и в наши дни.
Школьник несет ответственность за степень соответствия
создаваемых им моделей действий тем эталонным их моделям, которые
находятся в распоряжении обучающих его «отцов Дома Таблиц». Сравнивая
созданные школьником модели с эталонными моделями, его наставники
будут оценивать способность школьника учиться – быть обучаемым, быть
приводимым к эталону, образцу, примеру, теми, кто умеет это делать.
Оценки осуществляются таким образом, чтобы стать для школьника его
самооценками. Даваемые ему, получаемые им, принимаемые им оценки в их
совокупности приобретают статус определений наставниками его сущности
как человека. Определения эти становятся в организации обучения его
самоопределениями [2; 3; 4].
При всей оригинальности замыслов, целей, путей осуществления и
ценностей, созданных и создаваемых в современном обществе моделей
школьного обучения, в своей структурной организации они едины,
стандартны, универсальны. Начальная школа (начальные классы) должна
обеспечить формирование умений ребенка графически означивать
построение человеком-ребенком, человеком-школьником, «динамической
структуры речи-действия» (Л. С. Выготский) на уровне, прежде всего,
воспроизведения им принятых обществом знаков письма, чтения, счета.
Умение воспроизводить им эти знаки выступает основанием для
формирования у него умения создавать их в построении некоей
последовательности этих знаков, могущей служить моделью мира в его
бытии, бытия человека и других в мире, бытия мира в человеке и других.
Умение школьника создавать такие модели оборачивается в школьном
обучении его умением трансформировать их, замещая изменением,
преобразованием моделей мира изменения, преобразования мира.
Адекватность изменений моделей мира изменениям мира в начальной
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школе принимается школьником на веру. Все осуществляемые школьником
действия со знаками письма, чтения, счета представляют собою
воспроизведение созданной другими речи.
Обучением в средней школе (средних классах) существование
человека-подростка,
человека-школьника
превращается
в
его
существование в пределах семиосферы (Ю. М. Лотман) как совокупности
знаковых моделей бытия мира, бытия в мире человека и других, бытия мира
в других и человеке, со-бытия человека и мира, со-бытия человека и других,
со-бытия человека с самим собой. Возможность такого существования
школьника в семиосфере предполагает его умения ориентироваться в
структурирующих семиосферу речевых жанрах, содержательное своеобразие
и границы которых воплощают осуществление научного познания, как в
пределах сложившихся наук, так и представление его итогов в школьных
учебных предметах [2; 3; 4; 5].
Необходимым условием такой ориентации школьника является
формируемое у него школой умение создавать свою речь на основании
представлений о том, что динамика и логика построения человеком
грамматически корректных речевых конструкций во внешней речи –
предложений, объединяемых в тексты, – воплощает динамику и логику
мышления человека. Формирование у школьника такого умения начинается
уже в начальной школе. По мере своего формирования оно обеспечивает
возможность отождествление школьником воспроизводимой им в обучении
речи авторов учебника, речи учителя с речью, созданной им [2; 5; 6].
Обучение в старшей школе (старших, выпускных классах) ведет
школьника к определению им того реестра социальных и психологических
ролей, в выборе, получении, осуществлении, которых он стремится принять
участие в соответствии с его достижениями в школьном обучении.
Многообразие, как замыслов школьного обучения, так и средств их
осуществления в современном обществе определяется неоднозначностью
отношения его граждан к возможности и необходимости его
индустриализации. Единообразие структурной организации осуществления
этих замыслов задано неизбежностью прохождения общества через этап
его индустриализации вне зависимости от того, пойдет ли это общество
на свою деиндустриализацию, обратится ли оно впоследствии к
реиндустриализации. Существующая структура школьного обучения
сложилась в школьном строительстве, обеспечивающем индустриализацию.
Содержание обучения в средних классах в своем формировании и
создает предпосылки для управления ими по завершении обучения
созданными в обществе машинами, механизмами, в опоре на существующие
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в нем приборы. Указанные знания и умения позволят им управлять и теми
машинами, механизмами, которые будут созданы в пределах сложившейся
научно-технической парадигмы, пользуясь приборами, которые будут
созданы в ее пределах.
Вывод. Создание индустриального общества, построение техногенной
цивилизации в масштабе всей планеты поставило перед человечеством и
человеком многоплановые проблемы. Проблемы эти могут быть ими ни
выявлены, ни осмыслены, ни решены в пределах тех представлений о мире,
человеке и других в мире, которые формирует у современников школьное
обучение, в котором новейшие средства обучения реализуют замыслы
обучения, сложившиеся на грани XIX века и века XX.
Кризисные условия и критические ситуации в построении
современниками своего со-бытия с миром, другими и самими собой заданы
равно и их неумением строить эти отношения вне опоры на
сформированные для них другими модели мира, и их нежеланием взять на
себя ответственность за создание таких моделей. Их страшит, как проверка
адекватности миру моделей мира, переданных им, так и проверка ими
продуктивности переданных им способов построения моделей мира. Ведь на
основании принятия ими этих моделей и способов их построения они
прошли современный обряд инициации – получение ими имен,
закрепляющих за ними престижные определения их человеческой сущности.
Риск
и
ответственность
самоопределения,
самоактуализации,
самодетерминации остаются уделом немногих из нас [1, 2, 3, 5, 6].
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У ВІКОВИХ ПЕРІОДИЗАЦІЯХ
У даній роботі визначені та узагальнені основні характеристики, особливості
етапів (періодів) і критерії перебігу вікових нормативних криз дорослої людини.
Ключові слова: вік, віковий період (етап), нормативна криза, зрілість.

Постановка проблеми. Сучасне суспільство має великий вплив на
розвиток людини в онтогенезі та характеризується стресогенністю,
інтенсивними змінами, інформативною насиченістю, зміною ціннісномотиваційних орієнтацій, складністю самовизначення та подальшого
розвитку особистості протягом всього життя. Особливо гостро для дорослої
людини постають ці питання та завдання розвитку на певних вікових
перехідних етапах (періодах) його життя.
Визначення та узагальнення основних характеристик етапів і критеріїв
перебігу вікових нормативних криз дорослої людини, розгортання їх у часі та
мотиваційно-ціннісних переваг кожного періоду надасть змогу розробляти
заходи з профілактики, психокорекції та запобіганню і успішному подоланню
негативних наслідків криз, що і обумовлює актуальність обраної теми.
Аналіз актуальних досліджень. Тема перебігу нормативних вікових
криз дорослості по теперішній час не достатньо розроблена в сучасній
психологічній науці. Це понад усе обумовлено складністю досліджень
вікових періодів у зрілому віці, які є не чітко виділеними на відміну від
дитячого та різноманіттям поглядів і підходів до розвитку людини в
онтогенезі: за морфологічними та фізіологічними ознаками (В. В. Бунак),
психосоціальними (Е. Еріксон), співвідношенням соціальної ситуації
розвитку
та
новоутворень
(структури
особистості,
свідомості)
(Л. С. Виготський, Р. С. Немов), місцем у системі суспільних відносин та
провідним видом діяльності (О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, В. В. Давидов,
Д. Б. Ельконін), співвідношенням з етапами соціалізації (А. В. Мудрик,
Ю. В. Василькова, Л. В. Мардахаєв) та інші.
Виклад основного матеріалу. Згідно з діалектичним принципом,
розвиток людини в онтогенезі передбачає наявність послідовних якісно
різноманітних стадій розвитку особистості протягом усього життя. Тому
багато науковців онтогенетичний розвиток людини визначає як
безперервний, нерівномірний та гетерохронний процес системних змін, які
зачіпають різні психічні структури людини [4, с. 5].
Культурно-історична концепція трактує вікові кризи розвитку
дорослих як закономірне і нормативне явище онтогенезу, що виникає
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внаслідок зміни об’єктивної складової соціальної ситуації розвитку і
суб’єктивним відкриттям ідеальної форми наступного вікового етапу.
Вікові новоутворення в період зрілості (дорослості) опосередковані
завданнями наступної вікової стадії, латентно формуються в попередній
стадії, проявляються і інтеріорізуються в періоди нормативних криз, де
новоутворення визначає психологічну готовність переходу до наступного
вікового етапу. Вікові кризи зумовлені насамперед руйнуванням звичної
соціальної ситуації розвитку і виникненням іншої, яка більш відповідає
новому рівню психологічного розвитку людини [4].
На період зрілості (20 – 55-60 років), що характеризується
тенденцією
до
досягнення
найвищого
розвитку
духовних,
інтелектуальних і фізичних здібностей людини, припадають три умовні
етапи: ранньої, середньої та пізньої зрілості, кожен з яких має свої
завдання розвитку та які завершуються подоланням особистістю
нормативних криз та певними новоутвореннями, головним з яких є
досягнення особистісної зрілості [3].
До першого періоду (20 – 30 років) можна віднести дві нормативні
кризи. Перша криза (див. табл. 1) відбувається при переході від юнацького
віку до ранньої зрілості (близько 20 років), у так званий перехідний період,
коли молода людина вже є і формально вважається дорослою.
Більше того, дорослою вона вважає себе сама, і відповідно
намагається це довести собі і всьому іншому світу. Крім того, це час
справжньої, дорослої відповідальності: армія, перша робота, університет,
можливо, перший шлюб тощо. За спиною молодої людини перестають
стояти батьки, вона дійсно починає самостійне життя, живлячи численні
надії на майбутнє [2; 5].
Друга криза у цьому періоді (див. табл. 2) доводиться приблизно на
тридцятиріччя: людина оцінює зроблене і вже набагато більш реально
дивиться в майбутнє. Вона прагне спокою, стабільності. Багато людей в
цьому віці починають «робити кар’єру», інші, навпаки, приділяють більше
часу родині в надії знайти якийсь «сенс життя» [2; 5].
Третій віковий період, що відноситься до пізньої зрілості
(50 – 70 років), ознаменований віковою кризою (див. табл. 3), яка припадає
на 55 –65 років. Криза цього періоду пов’язана з виходом на пенсію.
Людина зовсім не знає чим себе зайняти і раптом розуміє, що життя
підходить до кінця і вона вже не в центрі його круговороту. Вона відчуває
втрату можливостей, може впасти в депресію, іноді взагалі втрачає інтерес
до життя [2; 5].
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Таблиця 1
Узагальнена характеристика періоду ранньої зрілості (20 – 30 років)
Характеристика
періоду
Рання зрілість:
Перехідний період, де
відбуваються суттєві
зміни соціальної
ситуації розвитку
(відхід з будинку
батьків, прагнення до
незалежності) і
відзначаються значні
особистісні
перебудови.
Романтизм поглядів,
поступовий відрив від
батьківських коренів,
пошук себе.
Пошук свого місця у
житті, адаптації до
нової ситуації і
системи стосунків
(професійний
колектив, власна
сім’я) – це період, під
час якого багато
переглядається з
позиції реальних
умов.
Починається
розвиток особистості
як саморозвиток,
самовдосконалення.
Провідною
діяльністю є
особистісне і
професійне
самовизначення.

Криза

Стисла характеристика кризи

20 років
Е .Эріксон (19-21 р.);
В. І. Слободчіков,
Е. І. Ісаєв (17-21 р);
О. Л. Солдатова
(17-25 р.);
В. О. Ганзен,
Л. А. Головей
(19-21 р.);
В. Ф. Моргун,
Н. Ю. Ткачева
(18-23 р.)
30 років
Э. Эріксон (27-28 р.);
В. І. Слободчіков,
Е. І. Ісаєв (27-33 р.);
В. О. Ганзен,
Л. А. Головей
(25–27р.; 32-35 р.);
Г. Шихі (28-32 р.);
Р. Гаулд, Д. Левінсон,
Д. Вейлант
(29 -32р.);
О. Л. Солдатова
(27-35р.);
Б. С. Братусь:
(28-30 років);
О. І. Степанова
(25–26.; 35–36);
Э. Коуэн (30–35 р.)

Криза переходу до ранньої дорослості
пов’язана з відривом від батьківських
коренів, з певними переживаннями, з
переоцінкою
цінностей,
із
трансформацією особистості, з новими
поглядами на світ і себе під час адаптації,
соціалізації, тобто в період вирішення
певних завдань розвитку.
Це криза ідентичності, – перехід із одного
соціального стану до іншого.
Інтимність на противагу ізольованості.
Головне протиріччя кризи – між
складністю
і
важливістю
завдань
самовизначення з одного боку, і
соціальної незрілості юнака, – з іншого.
Криза тридцяти років – криза переходу
до
середньої
дорослості:
оцінка
результатів попереднього етапу, перегляд
основних завдань і життєвих цілей.
Усвідомлення
розбіжностей між Яреальним і Я-ідеальним.
Переоцінка
цінностей,
критичний
перегляд власного «Я» – знаходження
себе за нових обставин життя відповідно
до нових перспектив і обмежень, які
людина побачила тільки зараз.
Лейтмотив цієї кризи – втеча (людина
біжить з сім’ї, змінює професію, їде), тобто
біжить від кризи, а отже, від самої себе,
але краще не стає.
Завдання даної кризи – корекція
життєвого плану: – зробити новий вибір
або підтвердити колишній;
– змінити або заглибити внутрішні
орієнтири, прийняти ті частини «Я», які
були залишені без уваги в 20 років;
–
необхідна
духовна
робота
по
усвідомленню свого покликання і місця в
житті.

Розподіл дорослості на окремі періоди і стадії, фази та епохи, віки
становить суть періодизацій психічного розвитку зрілої людини. Отже,
спільним в різних підходах є розуміння того, що розвиток
опосередковується зміною вікових етапів, межі яких розмиті та
розглядаються умовно.
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Таблиця 2
Узагальнена характеристика періоду середньої зрілості (30 – 50 років)
Характеристика періоду
Турбота про нове покоління на
противагу «зануренню у себе».
Реалізм
поглядів,
період
самореалізації,
постановки
конкретних життєвих цілей.
Людина вже створила смію і
народила дітей, визначилася у
своєму покликанні; розкрила
свої можливості, затвердилася
у своїй громадянській і
духовній позиціях.
Відбуваються зрушення:
на морфологічному рівні –
стирання і випадання зубів,
облітерація черепних швів;
на фізіологічному – менопауза,
зниження
м’язової
сили,
енергії;
на психологічному – зниження
в освоєнні спеціальних і
соціальних ролей, ослаблення
внутрішньосімейних зв’язків.
Провідна діяльність – потреба
в передачі досвіду, часто
втілюється у колективній
творчості.

Криза
Криза 40 років
В. І. Слободчіков,
Е. І. Ісаєв
(39-45 р.);
Р. Гаулда,
Д. Левінсон,
Д. Вейланта
(40-42 р.);
Е. Эріксон (40р.);
О. Л. Солдатова
(37-45 р.); К. Юнг
(35-45 р.);
В. Ф. Моргун,
Н. Ю. Ткачева
(40 р.);
В. О. Ганзен,
Л. А. Головей
(40 р.);
Б. С. Братусь
(40-45 р.)

Стисла характеристика кризи
Криза середини життя або «синдром
спустошеного гнізда» (40-45 р.).
Продуктивність – стагнація.
Пов’язана зі зміною життєвого мотиву:
У
змінах
соціальних
ролей,
викликаних віддаленням дітей від сім’ї,
що вимагає перебудови способу життя;
- В потребі здійснити переоцінку
досягнутого у професійній та особистій
життєдіяльності;
- У фізіологічних змінах, пов’язаних зі
зниженням сексуальної функції і
усвідомленням
процесів
старіння
організму.
Пов’язана зі зверненням до свого Я, з
усвідомленням
системи
основних
життєвих цінностей, з переглядом і
визначенням нових цілей. Відмова від
«нав’язаної ідентичності і набуття
дійсно своєї нової ідентичності.
Визначається як екзистенційна криза,
що пов’язана з усвідомленням старості і
наближенням смерті, тому тут дуже
гостро постають питання сенсу життя.
Найбільш яскравий прояв кризи –
переживання людиною, усвідомлення
розбіжності між Я-реальним і Я-ідеалом,
бажаним і можливим.

Таблиця 3
Узагальнена характеристика періоду пізньої зрілості (50 – 70 років)
Характеристика пер-ду
Мудрість, духовність.
Людина починає старіти
і втрачати здатність до
чіткої
постановки
життєвих
цілей
і
самовизначення.
Відзначаються
різні
форми
зміни
особистості, такі як
«зростаюча
пристосовуваність
і
цілісність» і «зростаюча
схильність до депресії»

Криза
В. І. Слободчіков,
Е. І. Ісаєв
(55-65 р.);
Г. Томе,
Д. Левінсон,
Н. Коуен та інші
(50 р.);
Б. С. Братусь,
В. Ф. Моргун,
Н. Ю. Ткачева
(50–55 р.);
В. О. Ганзен
Л. А. Головей
(50-65 р.)

Стисла характеристика кризи
Криза переходу до зрілості пов’язана зі
зверненням до внутрішнього Я. Відмова від
зовнішніх орієнтирів і звернення до внутрішніх
цінностей – відмітна риса даної кризи. У даній
кризі,
формулюючи
нові
цілі,
суб’єкт
узгоджується
з
власними
бажаннями,
внутрішніми ресурсами. Пошуки нових смислів
призводять через звернення до себе до більш
високих цінностей, пов’язаних з набуттям
духовності, гуманізму і т. п.
Зміни на біологічному та фізіологічному
рівнях.
Усвідомлення
і
переживання
розбіжностей між Я-реальним і Я-ідеальним.

Так, головним завданням розвитку в період зрілості є активне
освоєння внутрішнього світу, знаходження свого шляху в ньому і, через
духовну активність, – встановлення контакту з зовнішнім світом.
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Поступове накопичення духовності є необхідною умовою розвитку
людини, особливо на другому етапі періоду зрілості. Це головна мета
самоактуалізації людини. Отже, якщо період зрілості розуміється
науковцями по різному на відміну від дитячих періодизацій та не
однозначним виділенням меж вікових періодів, то аналіз психологічних
характеристик дозволяє виділити ті ж самі явища, що і в періодизаціях
раннього розвитку (стабільних і кризових періодів), які дозволяють
виділити окремі етапи та визначити систему психокорекції.
Підсумовуючи виділимо основні особливості кожного вікового етапу:
Перший період (ранньої зрілості) – індивідуалізація, самовизначення,
«становлення», самоствердження себе в любові, сексі, кар’єрі, сім’ї,
суспільстві. Перебудова системи цінностей відбувається під впливом
реальних поведінкових виборів, що відбуваються після закінчення
середньої школи у зв’язку з подальшим життєвим і професійним
самовизначенням суб’єкта. Зміст особистісних цінностей безпосередньо
пов’язаний зі стадіями та особливостями самовизначення, профілем освіти
людини (професійною спрямованістю).
Другий період (середньої зрілості) – самореалізація, універсалізація,
самовдосконалення,
самоактуалізація,
можливість
переорієнтації,
перехідний ритуал між продовженням періоду на стадії «ранньої
дорослості» і неминучим настанням старості і близькості смерті. Розвиток
системи цінностей зумовлений особливостями професійного та сімейного
становлення суб’єкта.
Третій період (пізньої зрілості) – набуття духовності, мудрості.
У пізньому онтогенезі система особистісних цінностей пов’язана з
характером соціальної активності та особливостями суб’єктивного
переживання часу зрілими людьми [1].
Висновки. Практична спрямованість і перспективи цієї роботи
полягають в визначенні та узагальненні характеристик вікових періодів
зрілості, систематизації теоретичних та практичних знань про природу,
походження, механізми виникнення криз періоду зрілості, що необхідно
для вирішення питань профілактики, корекції негативних наслідків
впливу вікових криз на особистість з метою збереження її психологічного
здоров’я та працездатності.
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КОНФЛІКТИ В КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВ ЗАХОДУ ТА СХОДУ
Західні вчені звертають увагу на соціальні конфлікти. Культури Японії та Китаю
створили безконфліктні взаємовідносини в групі та суспільстві.
Ключові слова: соціальний конфлікт, соціально-психологічні норми культури.

Постановка проблеми. Численні дослідження свідчать, що культурне
життя суспільств характеризується наявністю цілої низки конфліктів у
різних сферах життя. Конфліктогенність детермінована сукупністю
зовнішніх та внутрішніх чинників різної природи: геосоціальних, політичних,
економічних, психологічних та інших.
Аналіз актуальних досліджень. Західні дослідники вважають
головними соціальні конфлікти і приділяють увагу їх вивченню.
Встановлено, що конфлікт є боротьбою за цінності й претензії на певний
соціальний статус, владу і недостатні для всіх матеріальні блага; боротьбою,
метою якої для кожної із конфліктуючих сторін є нейтралізація, заподіяння
шкоди супротивнику або його знищення. (Л. Козер, Е. Гідденс).
Р. Дарендорф зазначає, що будь-яке суспільство постійно піддається
соціальним змінам, внаслідок яких щоразу з’являється соціальний
конфлікт. Для членів суспільства наявна нерівність соціальних позицій (у
розподілі власності і влади, тощо), яка породжує розбіжність їхніх інтересів
і устремлінь, що веде до взаємних непорозумінь й антагонізмів.
Інтереси суб’єктів соціальних дій безпосередньо впливають на формування
конфлікту, і для того, щоб зрозуміти природу конфлікту, необхідно
проаналізувати природу інтересу і способи його усвідомлення
суб’єктами конфлікту. Вчений виділяє об’єктивні (латентні) і суб’єктивні
(явні) інтереси, які виявляються вже на першому етапі прояву конфлікту,
коли вимальовуються «обидві сторони» конфлікту. Ці «сторони» ще
не є в буквальному значенні соціальною групою, водночас у кожній
з цих груп відбувається формування певних загальних інтересів і
психологічної спрямованості на їх захист. На другому етапі розвитку
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конфлікту
йде
усвідомлення
латентних,
глибинних
інтересів
соціальних суб’єктів і відбувається організація груп за інтересами.
Конфлікти існують стільки, скільки існує людське суспільство, і будуть
існувати надалі; не всі конфлікти можна розв’язати, вони не благо, а спосіб
подолання певних протиріч.
Західні вчені впевнені, що у найближчому майбутньому на перший
план вийдуть конфлікти між цивілізаціями. С. Хантінгтон навіть
запропонував власну теорію цивілізацій, він показав, що сформувалися
буддистська, християнська, ісламська мета культури. Мета культури – це
цивілізації чи культурні спільності найвищого порядку. Відмінності між мета
культурами є найглибшими розходженнями між суспільствами.
Мета культурне взаєморозуміння є таким чином майже недосяжним.
Можливі конфлікти двох видів: на мікрорівні – боротьба угруповань за
землю і владу, часто збройна і кровопролитна; на макрорівні – суперництво
країн, що належать до різних цивілізацій, за вплив у військових
та економічних сферах, у міжнародних організаціях, за контроль над
ринками. У найближчому майбутньому в жодному разі не складеться
єдина універсальна цивілізація – навпаки, світ буде мозаїкою із несхожих
одна на одну цивілізацій, і кожній з них доведеться вчитися співіснувати з
усіма іншими.
Виклад основного матеріалу. Навколо концепції «зіткнення
цивілізацій» розгорнулися гострі дискусії в усьому світі. Особливо
вразливим місцем концепції стала сама цивілізаційна модель світу. Багато
вчених вказують на некоректне розуміння головних понять концепції,
перш за все самого поняття цивілізації.
У країнах Сходу (Китай, Японія) дійсністю стали безконфліктні
взаємини у суспільстві та колективах. Соціально-психологічні норми
культури, засновані на конфуціанстві, перш за все орієнтують кожного
(китайця, японця) на збереження усіх співвітчизників. Запобіганню
конфліктів сприяє і побудова мов, що виключає неповагу, грубість,
нетактовність, і усі обряди та церемонії. У суспільстві діють норми «гірі»,
тобто вдячності та обов’язку, згідно із якими кожен мешканець повинен
два рази на рік дарувати подарунки своїм: родичам, друзям дитинства,
сусідам, надійним покупцям, та іншим. Як правило, ці подарунки –
продукти харчування, ляльки, ікебана, зроблена власними руками, вірші,
однак коли фірми дарують подарунки вдячності одна одній трапляються
випадки хабарництва.
Діє також норма «он» – наприклад, співробітничають дві фірми: велика
й мала. Одного разу мала фірма опиняється на межі банкрутства. Велика
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фірма, дізнавшись про це, приходить на допомогу (щоправда не завжди
зовсім безкорисливо), справи у малої фірми налагоджуються і
співробітництво продовжується. Та китайці і японці живуть і відповідно до
норм даосизму та буддизму, які допомагають особистості кожного
розвиватися. Суспільство схвалює активну життєву позицію, навіть прислів’я
орієнтують на неї: «Ніхто не спотикається, коли лежить у ліжку». Однак
активності передує вибір вірного шляху «Дао», ставши на такий шлях будьхто зможе досягти досконалості.
Даосизм – це піклування про продовження життя, продовження лінії
роду в майже медичному смислі слова. Даоси були більш зв’язані із
оточуючим світом, із ідеєю трансцендентного, із міфами, вважалося, що
людська природа через власну недосконалість спотворила декотре ідеальне
минуле, але виправляти його – тільки робити гірше. Тому вони внесли
поняття «не діяння» – треба намагатися втручатися в життя мінімальним
чином, намагатися почути ритми життя та їм підкоритися. Коли усі будуть
поводитися подібним чином, тоді життя налагодиться.
Ні в конфуціанстві, ні в даосизмі не було розроблено майбутнє після
смерті, тому буддизм так легко увійшов в Китай, заповнюючи порожнечу в
світосприйнятті. Буддисти пришли із готовою концепцією, де все було добре
обмірковано, де була ідея подяки за праведне життя, ідея перевтілення, які,
як не дивно, не конфліктували із конфуціанством. Зазначимо, траплялися
часи, коли імператор видавав наказ, і буддистів виштовхували у затінок, але
протягом усієї історії у Китаї була злагода між різними світосприйманнями.
Висновки. Буддизм завдяки своїм різноманітним практикам
допомагає розвивати самоволодіння, емоційну стриманість, довготерпіння,
так необхідні у житті, особливо якщо згадати: кожен рік в Японії тільки
цунамі буває 13-14 разів. Звичайно наймудріші можуть допомогти
перебороти труднощі пропонуючи нові теми для медитаці,ї однак кожен
повинен бути на висоті.
Вивчають норми культури в Китаї та Японії із народження до смерті – у
школах, вузах є години вивчення власної культури, окрім цього за бажанням
можна вдосконалювати свої знання та вміння у будь-якому буддистському
монастирі о будь-якій порі року і у будь-який час.
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старшокласників.
Ключові слова: сім’я, цінності, сімейні цінності, сімейний борг.

Постановка проблеми. Загальновідомо, що від сімейних цінностей
залежить сімейне благополуччя. Криза стосунків у сучасних сім’ях
характеризується не тільки зростанням психологічної напруги, збільшенням
кількості стресових ситуацій, але і відмовою від усталених цінностей та
появою нових необґрунтованих, скороминучих. У зв’язку з цим і виникла
потреба проаналізувати особливості сімейних цінностей.
Аналіз актуальних досліджень. Питанням формування сімейних
цінностей, проблемам сімейного виховання присвячені дослідження з
філософії (Р. Б. Місир, В. В. Попова, А. Б. Федулова та ін.); соціології
(А. І. Нестеренко, А. М. Рогова, В. А. Уварова та ін.); психології (С. Ю. Дев’ятих,
Є. Г. Єрмолаєва, О. Н. Рябухіна та ін.); і педагогіки (Ж. Н. Дюльдіна,
Н. А. Ільчевськ, З. С. Шитикова та ін.). Увага дослідників до проблематики
сімейних цінностей підкреслює її актуальність.
Мета статті: теоретичний аналіз найпоширеніших сімейних цінностей.
Виклад основного матеріалу. Сім’я та сімейні цінності відіграють
основну роль у формуванні особистості дитини. На думку науковців, зокрема
Ж. Н. Дюльдіної, сімейні цінності демонструють взаємозв’язок моральних,
етичних, культурних, традиційних, національних особливостей в малій
соціальній групі, заснованій на шлюбі, кровній спорідненості [1].
Н. Г. Храмова розглядає сімейні цінності як позитивні і негативні
показники значущості об’єктів, що відносяться до заснованої на єдиній
спільній діяльності спільності людей, пов’язаних узами шлюбу – батьківства –
споріднення, у зв’язку зі залученістю цих об’єктів у сферу людської
життєдіяльності, людськими інтересами, потребами, соціальними
відносинами» [5]. У нашій роботі ми будемо розглядати сімейні цінності, як
визнану в суспільстві сукупність уявлень про сім’ю, що впливає на вибір
сімейних цілей, способів організації життєдіяльності та взаємодії.
Сімейні цінності можна розділити за елементами зв’язку в середині
сім’ї. Д. В. Медкова виділяє три групи сімейних цінностей: цінності,
пов’язані з подружжям, цінності, пов’язані з батьківством і цінності,
пов’язані зі спорідненістю [3].
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Серед цінностей подружжя можна виділити такі основні цінності, як
цінність шлюбу, цінність рівноправ’я подружжя (цінність домінування
одного з них), цінність різних статевих ролей в сім’ї, цінність
міжособистісного спілкування між подружжям, цінність стосунків,
взаємопідтримки та взаєморозуміння подружжя. До основних цінностей
батьківства відносять: цінність дітей, яка включає в себе цінність
багатодітності або малодітності, а також цінність виховання і соціалізації
дітей в сім’ї. До цінностей спорідненості можна віднести цінність
наявності родичів (наприклад, братів, сестер), цінність взаємодії та
взаємодопомоги між родичами.
Сімейні цінності розглядають з різних аспектів: духовного,
патріотичного, етичного, морального. Можна виділити такі моральні
цінності як, взаємна повага в сім’ї, турбота про виховання дітей. У сім’ї ми
вчимося гуманному ставленню до людей, чесності та правдивості, простоті й
скромності, непримиренності до несправедливості. Який би моральний
принцип ми не взяли, стає зрозумілим, що він засвоюється з раннього віку в
сім’ї. Засвоєння моральних норм відбувається не зі слів, а в діяльності, у
вчинках людей.
До етичних цінностей відносять сімейний борг. Поняття «сімейний
борг» ширше, ніж «подружній обов’язок»: воно включає і батьківський
обов’язок, і синівський (дочірній) борг і борг брата, сестри, онуків і т. ін. Так,
Карабанова О. А вважає, що подружній, сімейний борг – неминуща моральна
цінність людей [2]. І любов немислима без обов’язку, відповідальності один
за одного. Діти становлять головну моральну цінність сім’ї, і батьківський
обов’язок полягає у відповідальності за те, щоб в сім’ї виросла гідна людина,
здорова фізично і духовно. І участь дітей у житті родини повинна
відбуватися на правах рівноправних членів сімейного колективу. Дружбу
батьків і дітей ми вправі зарахувати до моральних цінностей сім’ї. Щирі,
поважні відносини встановлюються, як правило, лише в сім’ях, де відносини
будуються на кшталт співробітництва. Завдяки цьому такі відносини в
родині формують тактовність, ввічливість, витримку, вміння поступатися,
вчасно вийти з конфлікту і з гідністю переносити негаразди.
Група українських науковців [4] робить наголос на важливості
особистого простору, порядку, наявності свободи, граничної чесності у
відносинах, щедрості, та виділяє наступні групи сімейних цінностей:
1) Спілкування. Для будь-якої людини важливе спілкування, їй необхідно
ділитися інформацією, висловлювати власну думку, отримувати поради та
рекомендації. Часто в сім’ях не побудована нормальна система спілкування, і
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всі свої радості і тривоги ми несемо друзям і психоаналітикам. Коли ж у
родині є довірчі відносини, тоді і сварок менше, адже багато питань
вирішуються, лише варто членам сім’ї сісти «за стіл переговорів». 2) Повага.
Якщо члени сім’ї не поважають один одного, не цікавляться думкою один
одного, то й нормального спілкування між ними можливо не буде. Важливо
не плутати повагу і страх, діти повинні поважати батька, а не боятися його.
Повага виражається в готовності прийняти почуття, потреби і думки іншої
людини, не нав’язувати її власну точку зору, а намагатися зрозуміти її.
3) Почуття значущості для своєї сім’ї. Повертаючись додому, ми хочемо
бачити радість в очах близьких, нам потрібно відчувати їх любов, знати, що
вона не залежить від досягнень і перемог. Хочеться вірити, що у вільний час
кожен член сім’ї знайде хвилинку для іншого, а не піде з головою у власні
проблеми. 4) Уміння прощати. Ніхто з нас не досконалий і сім’я це останнє
місце, де нам хотілося б чути докори і критику на свою адресу. А тому
потрібно навчитися прощати помилки інших і не повторювати свої власні.
5) Традиції. У кожної родини традиції свої, але їх наявність є об’єднуючим
чинником і робить сім’ю унікальною. 6) Відповідальність. Має бути присутня
відповідальність не тільки за робочі моменти, а й перед сім’єю, адже все, що
ми робимо – це заради сім’ї і всі її члени повинні знати це.
Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що існує велике
різноманіття сімейних цінностей, і ми перерахували лише найпоширеніші з
них. Сімейні цінності є важливою складовою сімейного благополуччя.
Завдяки їм людина формує уявлення про те, яка повинна бути сім’я, її функції
та особливості. Тому наступним етапом нашої роботи буде дослідження
особливостей сімейних цінностей у старшокласників.
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ВЗАЄМОВПЛИВ ОСОБИСТІСНИХ СТРАХІВ ТА МОТИВАЦІЇ
НА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
Стаття висвітлює проблему соціальних страхів особистості в юнацькому віці,
розкриває питання страху перед невдачею та його вплив на досягнення цілей особистості.
Ключові слова: страх, соціальний страх, страх перед невдачею.

Постановка проблеми: страх – це феномен, який за своєю природою
виконує різні функції. З одного боку – примушує мобілізувати доступні
ресурси, підготуватися до випробування, підвищує почуття відповідальності,
з іншого – замість мобілізації ресурсів призводить до їх блокування, починає
гальмувати будь-які форми соціальної активності і приносить людині масу
неприємних переживань. Одним із соціальних страхів, які саме блокують
діяльність та активність особистості, яка прагне досягти певної мети, є страх
перед невдачею. Актуальність проблеми визначається необхідністю
вивчення рівня страхів перед невдачею, з огляду на необхідність вироблення
психологічно обґрунтованих прийомів і методів їхньої корекції.
Аналіз актуальних досліджень: проблема соціальних страхів
розглядалися багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими. Праці різних
авторів присвячені безпосередньо проблемам діагностування та подолання
страхів (В. В Косік , Ф. Риман, Ю. Щербатих та ін.); праці з психології емоцій
(А. Бандура, Н. А. Батурин, К. К. Платонов, Г. Х. Шингаров та ін.); праці з
медичної психології та психіатрії (С. Н. Боков, В. Д. Вид, Е. Кречмер,
І. Ф. Мягков, Ю. В. Попов та ін.).
Виклад основного матеріалу. Страх є емоційним виразом
суб’єктивного відчуття небезпеки. Видатний фізіолог І. П. Павлов
вважав страх проявом природного рефлексу, пасивно-оборонною реакцією
з легким гальмуванням кори великих півкуль. Страх заснований
на інстинкті самозбереження, має захисний характер і супроводжується
визначеними фізіологічними змінами вищої нервової діяльності,
відбивається на частоті пульсу і дихання, показниках артеріального тиску,
виділенні шлункового соку [4].
У найбільш загальному виді емоція страху виникає у відповідь на дію
загрозливого стимулу. Існують дві загрози, що мають універсальний і
одночасно фатальний у своєму результаті характер. Це смерть і крах
життєвих цінностей, що протистоять таким поняттям, як життя, здоров’я,
самоствердження, особисте і соціальне благополуччя. Але і крім крайніх
виразів, страх завжди пов’язаний з переживанням якої-небудь реальної чи
уявної небезпеки [2].
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Деякі психологи пов’язують генезис страхів з браком інформації про
наявну ситуацію: при діяльності в умовах браку інформації (коли її не
вистачає для прийняття всебічно продуманого рішення) стратегію
поведінки диктують емоції. Так, Р. Грановська вважає, що емоції
забезпечують людині можливість пристосуватись до існування в
інформаційно-невизначеному середовищі. В умовах повної визначеності
мета може бути досягнута і без допомоги емоцій; у людини не буде ані
радощів, ані торжества, якщо в заздалегідь визначений час, здійснивши
декілька чітко визначених дій, вона досягне мети, досягнення якої
заздалегідь не викликало сумнівів» [3].
На думку академіка П. В. Симонова, негативні емоції розвиваються в
умовах дефіциту інформації, необхідної для організації дій. Генезис емоції
страху, згідно з цією концепцією, розвивається, коли бракує відомостей,
необхідних для забезпечення власного захисту [5]. У цьому випадку стає
доцільним реагувати на розширене коло сигналів, корисність яких ще
невідома; таке реагування може бути надлишковим і неекономним, однак
воно попереджає пропуск дійсно важливого сигналу, ігнорування якого
може призвести до негативних наслідків. Таким чином, можна зробити
попередній висновок, що страх це емоція, яка включається там, де замало
наявної інформації.
У структурі соціальних страхів особистості особливе місце займає страх
перед невдачею, що представляє собою узагальнену характеристику
передчуття можливих несприятливих наслідків невдало або неякісно
виконаної діяльності (насамперед трудової) [2].
На здатність невдалої діяльності викликати страх перед цією
діяльністю вказували багато дослідників. Так, зокрема, Н. А. Батурин пов’язує
виникнення страху з феноменом асиметрії атрибуції успіху та невдачі [1].
Цей феномен полягає в тому, що існують два діаметрально протилежних
типи людей. Для першого характерна систематична асиметрія в поясненні
своїх успіхів внутрішніми і стабільними факторами («в мене гарні здібності»,
«я можу виконувати такі роботи якісно»), а невдач – зовнішніми чи
нестійкими («просто не пощастило» чи «так склалися обставини»). Інший
тип людей схильний, навпаки, систематично відносити успіх до нестабільних
причин («мені просто пощастило»), а причину невдач бачити в стабільних
особистісних факторах («я взагалі такий недотепа»).
Мотивація тісно пов’язана з емоціями, що супроводжують прийняття
рішення та його виконання. На значення емоцій, які передують прийняттю
рішень, вказував також О. Маурер у зв’язку зі з’ясуванням місця побоювання
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(страху) в мотиваційній сфері особистості. Він розглядає страх як сигнал
майбутньої небезпеки, як неприємний стан, що спонукає до певної
поведінки, яка може сприяти уникненню загрози, тобто розглядає страх як
певний мотивуючий чинник.
Висновки. З’ясовано, що соціальні страхи стають перешкодою на
шляху розвитку мотивації досягнення успіху, і навіть сприяють посиленню
мотивації уникнення невдач. Це спонукає до більш детального
експериментального вивчення даної проблеми з метою подальшої розробки
профілактичних та корекційних заходів щодо подолання соціальних страхів
особистості в юнацькому віці.
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ПРОЯВИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
(на матеріалах соціологічного опитування учнів
8-х- та 11-х класів шкіл м. Маріупіль)
У статті на емпіричному матеріалі з’ясовується ступінь поширеності різних
проявів девіантної поведінки серед старшокласників та чинники, що обумовлюють
деструктивні шляхи подолання криз підліткового віку.
Ключові слова: девіантна поведінка, підлітки, родина, дані соціологічного
опитування.

Постановка проблеми. Серед різних етапів життя пересічної людини
підлітковий період є одним з найважчих та найкритичніших. Це – вік
розвитку людини як біологічної істоти та становлення її як особистості. Як
представникам окремої соціально-демографічної групи, підліткам властиві
прагнення поєднатися з найближчим колом однолітків шляхом
наслідування норм і стандартів їх поведінки, порівняння останніх із
нормами, засвоєними в родинному колі, а також специфічні поведінкові
реакції-виклики на взаємодію з навколишнім світом, що не відповідає їхнім
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домаганням. Відхилення у поведінці підлітків відбуваються під впливом
різних цілеспрямованих, організованих і спонтанних дій, спрямованих на
особу підлітка. Серед основних чинників, що обумовлюють девіації, важливу
роль відіграють соціально-психологічні, соціально-економічні, соціальнокультурні, психолого-педагогічні і психо-біологічні.
Аналіз актуальних досліджень. В Україні підліткові девіації вивчають
Л. Аза, О. Бандурук, Л. Бучинська, А. Вишняк, В. Водник, О. Волярська,
С. Войтович, І. Дьоміна, Л. Дубіна, В. Зацепін, О. Зелінський, О. Злобіна,
Ю. Золотарьова, О. Іваницький, В. Іванова, Г. Ковтун, Н. Комарова,
М. Корецький, Н. Лавриненко, М. Ларченко, С. Макєєв, С. Немченко,
С. Оксамитна, В. Оссовський, І. Пєша, Н. Побєда, В. Пилипенко, В. Піча,
В. Рибаченко, О. Ручка, Є. Савицька, В. Соболєв, С. Стукало, В. Тихонович,
О. Цимбалюк, Б. Шатенко, О. Шкач, Ю. Якубова.
Мета статті: охарактеризувати ступінь поширеності різноманітних
проявів девіантної поведінки та чинники, що обумовлюють деструктивні
шляхи подолання криз підліткового віку.
Виклад основного матеріалу. У даній роботі ставилося за мету на
підставі даних соціологічного опитування учнів 8-х-11-х класів шкіл
м. Маріуполя, проведеного в 2014 р., охарактеризувати ступінь поширеності
різноманітних проявів девіантної поведінки та чинники, що обумовлюють
деструктивні шляхи подолання криз підліткового віку. (n=400 осіб).
44% респондентів становили учні 8-х класів, 27% – 9-х, 19% – 10-х,
10% – учнів 11-х класів. 54% опитаних становили хлопці й 46% – дівчата.
Анкета (31 питання) складалася з 4-х смислових блоків, І-й з яких мав
виявити міру прийнятності певних ціннісних орієнтацій підлітками;
ІІ-й присвячувався особистій оцінці взаємин у сім’ї; ІІІ-й – особистій оцінці
культури поведінки (вживання алкоголю, тютюнопалінню, мовній та медіакультурі). ІV-й – соціально-демографічний (стать, клас навчання, успішність,
склад родини). Обробка емпіричних даних велася за допомогою
статистичного пакету SPSS. Вторинний аналіз даних здійснювався за
допомогою таблиць частотних розподілів відповідей респондентів з питань
№ 4-25 анкети.
Спроба з’ясувати, як підлітки ставляться до проявів девіантної
поведінки (схвально, нейтрально, з осудом), показала, що більшість із таких
проявів
респонденти
оцінили
адекватно
(відповідь:
«вважаю
ненормальним»). Це свідчить про цілком сформовані в учнів уявлення щодо
соціально схвалюваної та соціально несхвалюваної поведінки. Серед проявів
девіантної поведінки у підлітковому віці до числа схвалюваних можна
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віднести такі як «свідома брехня задля досягнення власної мети» (14%
респондентів), «проїзд без квитка у транспорті» (17%), «заняття сексом в
юному віці» (19%), «пізнє повернення додому» (37%). Винуватцями
поширення тютюнопаління в підлітковому середовищі, попри виявлене
багатоманіття спонук, респонденти назвали дорослих, які дають їм
відповідний приклад. Значна кількість учнів вважає, що палити взагалі-то не
треба (37% дівчат та 32% хлопців). Проте в міру дорослішання їхня
впевненість у недоцільності паління знижується (учні 9-х класів переважно –
проти куріння, а вже учні 10-х класів зазначають, що палити можна почати з
офіційно дозволеного віку – 18 років. 48% опитаних вважають, що палити
підлітки починають насамперед через бажання почувати себе «дорослим»,
40% – що основним мотивом при цьому є наслідування дорослих (а 8%
безпосередньо вказали на батьків). 34% зазначили, що курити – «цікаво».
30% респондентів вважають куріння засобом релаксації, 27% –
спробували б закурити через вплив друзів, 18% опитаних могли б почати
палити, бо це «модно». 16% – зауважили, що тютюнопаління допомагає
знайомитись; 11% закурили б «на знак протесту проти диктату дорослих».
Зазначимо, що наведені показники не спростовують нашого припущення про
поширення підліткових девіацій як реакції на внутрішньоособистісний
конфлікт, але вказують на латентний характер цього конфлікту.
У питанні про доцільність вживання спиртних напоїв 37% опитаних –
«за», але починаючи з повнолітнього віку, 22% – з 16-18 років, і лише
26% респондентів – проти вживання алкоголю. Очевидно, шкоду для
здоров’я від паління, зважаючи на поширеність цієї девіації, учні вважають
значно більшою, ніж від практику вживання алкоголю, яка до того ж у них
асоціюється з соціалізаційним аспектом (долученням до культури
«дорослого» життя).
Опитування показало, що батьки 59-ти% респондентів палять, при
чому 28% батьків робить це у присутності дітей регулярно, а 24% – зрідка.
Ці цифри свідчать, що значна частина батьків не замислюється, який
приклад вони надають своїм дітям, а також що вони не піклуються про їхнє
здоров’я, не усвідомлюють шкоди пасивного паління (у половини сімей
курців фактично відсутня культура тютюнопаління). 37% респондентів
засуджують подібний прояв девіантної поведінки батьків через шкоду
паління для здоров’я, 14% – ставляться нейтрально, 4% його схвалює. А 11%
учнів заявили, що їхня думка навряд чи є важливою для батьків (це свідчить
про те, що майже кожний десятий підліток є недостатньо реалізованим у
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своїй сім’ї, а отже – шукатиме визнання десь в іншому місці й не завжди у
прийнятний спосіб).
Процес соціалізації підлітків особливо активно протікає у вільний час, у
тому числі – через залучення до домашніх свят, традицій. Як відомо, всі свята
передбачають наявність на столі алкогольних напоїв. 72% респондентів
відповіли, що в їхньому домі вживають алкоголь, але з якогось приводу;
9% – що їх батьки п’ють після роботи, 7% відповіли, що у них «вживають
завжди», а 12% опитаних зазначили, що їхні батьки не вживають взагалі.
Отож, тренд алкоголізації є властивим понад 15% сімей респондентів.
17% опитаних сидять за святковим столом поруч з дорослими, але п’ють
безалкогольні напої. 7-ми відсотків опитаних підлітків батьки іноді
наливають трохи пива, шампанського, сухого вина. 33% респондентів
зазначили, що знають тости і можуть їх промовити, 40% – що тости знають,
але ще ніколи їх не промовляли, 27% – їх не знають.
При аналізі даного блоку анкети ми побачили тенденцію залучення
до вживання алкоголю дітей саме в сім’ї, що не можна трактувати
як негатив, адже за умов дотримання відповідної культури споживання
алкогольних напоїв ризики перетворення цих життєвих практик на
деструктивні зменшуються.
На питання: «За яких обставин Ви вперше скуштували алкоголь?»
32% респондентів відповіли: в дні сімейних урочистостей, 25% – «у компанії
друзів», 17% – через «допитливість», 14% – «випадково». Попри те, що рівень
алкоголізації для досліджуваної нами вікової групи є, вочевидь, досить
високим, сприятлива атмосфера сімейного середовища, добрі стосунки
дитини з батьками можуть стримувати зростання цієї девіації, а проблеми у
взаєминах, конфлікти, навпаки, здатні виступити каталізатором зазначеного
процесу. 50% опитаних визначили стосунки у своїй сім’ї як добрі, 28% – як
дружні. 9% незадоволені цими стосунками. У сім’ях 3% учнів трапляються
випадки насильства щодо дітей, 2% – почуваються самотньо, 1% – батьки
ображають словами. Отож, кожний десятий опитаний живе у несприятливій
сімейній атмосфері, з ризиком розвитку девіантних форм поведінки.
У питанні про методи виховання 88% опитаних зазначили, що батьки
пояснюють їм, як треба вчинити у тій чи інший ситуації, 64% – що батьки їх
хвалять, коли вони цього заслуговують, 30% – що батьки винагороджують їх
за добре поводження, 16-ти% – не дають «робити те, що хочеться», 9% –
сварять та ображають. Останнє свідчить на користь щирості відповідей
респондентів, адже при аналізі попереднього питання були отримані близькі
кількісні показники щодо сімейних негараздів. Цікаво, що у третини сімей
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формуються властиві ринковому соціуму прагматичні, а подекуди й
меркантильні відносини.
Ступінь контролю з боку батьків 81% опитаних визнали нормальним –
батьки їх контролюють, але надають певну свободу дій та прийняття рішень.
8% респондентів відзначили, що батьки не втручаються в їхнє життя
(відсоток цей наближається до кількості попередньо виявлених
неблагополучних сімей). Це насторожує, адже діти у даному разі фактично
позбавлені батьківського нагляду, що різко підвищує розвиток у них
негативних проявів девіації. 6% опитаних зазначили, що батьки повністю
контролюють їхні дії. Остання цифра також є загрозливою з огляду на
схильність підлітків до протестної поведінки.
Щільний контроль відчувають на собі опитані учні 8-х-9-х класів
(відповідно 34% та 24%), а ще учні, які мають погані оцінки – 41%. Добру
успішність школярів можна вважати наслідком належного контролю за
їхньою навчальною діяльністю з боку батьків (39% респондентів).
44% опитаних рівень контролю з боку батьків задовольняє, 14% –
відчувають з цього приводу дискомфорт (ця цифра, здається, відображає
потенціал девіантної поведінки підлітка). 25% опитаних відкрито
протестують проти надмірного контролю (що є свідченням певної
демократичності у стосунках батьків та дітей, отож має, порівняно з
латентними конфліктами, невеликий ризик розвитку девіантної поведінки).
Кожний десятий опитаний стикається з «нечесністю» з боку батьків
(невиконання обіцянок, незаслужені, на думку дітей, покарання).
Основною причиною ускладнень взаємин із батьками, на думку
опитаних, є їхня низька успішність у школі (52%). На другому місці по частоті
згадування у відповідях – ледарство й невиконання домашніх обов’язків
(51%). 24% респондентів зазначили, що батьки не схвалюють їхніх способів
проводити вільний час; 19% – що їхні взаємини з батьками ускладнюються
через друзів, які не влаштовують батьків. 14% опитаних сваряться з
батьками через потребу в грошах чи речах. 12% відповіли, що причиною
сварок у родині є їхня погана поведінка в школі, а у 10-ти% – вживання
спиртних напоїв.
Глибший
аналіз
з
урахуванням
соціально-демографічних
характеристик показав, що юнаки частіше дратують батьків низькою
успішністю й поганою поведінкою в школі. Дівчата ж частіше вимагають
грошей і подарунків. У той же час вони є більш лінькуватими та різкими.
Загальну
ступінь
конфліктності
внутрішньосімейних
відносин
респонденти оцінили наступним чином: 13% відзначили, що сварки
бувають часто, 74% – рідко, 13% – ніколи. Даний розподіл відповідей
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демонструє в цілому середній рівень конфліктності. 51% батьків
використовують у присутності дітей нецензурні слова під час сварки.
Здебільшого, це батьки з повних сімей, де джерелом конфліктів
виступають не лише діти, але й інші члени родини. Половина батьків,
якщо і не дозоляє собі нецензурних висловлювань, то може висловитись
образливо у присутності дитини. Ми зіткнулися з доволі низьким рівнем
мовної культури в сім’ях, який також відображає низький рівень поваги
батьків до власних дітей. Отож, у сім’ях переважної більшості респондентів
панують здорові життєві цінності, але самим підліткам явно бракує
самостійності. Виходячи ж з аналізу питань, які засвідчують ті чи інші
прояви ненормативності в культурі сімейного середовища (зважаючи на
міру розповсюдженості цих проявів, виражену в кількісних показниках), до
категорії значного ризику розвитку в підлітків девіантних форм поведінки
можна віднести тютюнопаління, вживання час від часу алкогольних
напоїв, лайку. Становить небезпеку брак довіри у стосунках частини
батьків і дітей та латентний конфлікт, викликаний залежністю підлітків
від батьків, невпевненістю перших у собі.
Висновки. Опитування в цілому продемонструвало сформованість у
підлітків здорових соціальних установок. При цьому в ситуаціях, коли
останні починають суперечити практикам, що їх застосовують дорослі, які є
для підлітків авторитетами у реальному житті, критичність оцінок
респондентів знижується. Явний девіаційний потенціал показало до 15%
опитаних учнів. До 10% сімей за соціокультурними параметрами є стабільно
неблагополучними. Маємо 30% сімей, в яких мають місце окремі прояви
неблагополуччя. Самі учні причини поширення девіацій більше пов’язують із
зовнішніми впливами.
УДК 159.922.762
Пасічник Н. О.
ПРОФІЛАКТИКА ВІДХИЛЕНЬ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
У статті представлено можливі шляхи профілактичної та просвітницької
роботи психолога, спрямованої на попередження появи відхилень у психічному та
особистісному розвитку дітей дошкільного віку; проаналізовано можливі причини
виникнення зазначених відхилень.
Ключові слова: діти з особливими потребами, профілактика, просвіта,
дошкільний вік, діти сільської місцевості.

Постановка проблеми. Одним із головних напрямів роботи
психолога є просвіта та профілактика можливих відхилень у психічному
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розвитку особистості. Часто фахівці, що працюють з дітьми (психологи,
логопеди, дефектологи, невропатологи) не можуть надати комплексної
спеціальної допомоги дитині через занадто пізнє виявлення проблеми у її
розвитку, і як наслідок, дитина може отримати статус «дитина з
особливими потребами». Поява в родині дитини з «особливими
потребами» змінює функціонування та життя усієї родини, обумовлюючи
появу сімейної кризи та протиріч серед батьків: одні намагаються не
помічати проблеми, інші відгороджуються від неї, решта – ігнорує
симптоми та «примушує» дитину бути «стандартною». Родини, що
виховують дітей з психофізічними вадами, стикаються з великою
кількістю труднощів, які негативно позначаються на стані всієї сім’ї.
Виклад основного матеріалу. Найчастіше занадто пізно на
консультацію до фахівців з причин затримки психічного або
психофізичного розвитку дітей звертаються саме батьки, які проживають
у сільській місцевості. Як правило, запит таких батьків обумовлений
вже чітко сформованими та закріпленими відхиленнями у розвитку
їх дітей, невідповідністю психічного або психофізичного розвитку дитини
віковим нормам.
Узагальнення власного досвіду роботи дає змогу стверджувати, що
головною причиною пізнього звернення батьків за допомогою до
спеціалістів є: 1) елементарна непоінформованість батьків про можливі
труднощі у психічному та психофізичному розвитку дитини; 2) відсутність
базових знань про вікові норми розвитку, сенситивні та критичні періоди
розвитку дитини; 3) брак інформації щодо психологічних, реабілітаційних
та медичних центрів, які надають первинні консультації з питань
гармонійного розвитку дитини; 4) відсутність спеціалістів (психологів,
логопедів, дефектологів) за місцем проживання родини.
Отже, в результаті пізнього звернення за допомогою та
несвоєчасного встановлення діагнозу – дитина, яка народилася здоровою,
може з легкістю отримати статус «дитини з особливими потребами».
Особливо гострою окреслена проблема просвіти є серед сільського
населення. Часто в районній або сільській школі/садочку відсутні такі
спеціалісти як психолог, логопед, дефектолог, а серед лікарів, у кращому
випадку, є лише фельдшер. Щоб отримати будь-яку кваліфіковану
допомогу сільським жителям необхідно звертатись до районних
або обласних спеціальних закладів. Однак, не у всіх є можливість
або бажання їхати до міста для того, щоб отримати консультацію
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спеціаліста, за винятком особливо гострих випадків (коли є реальна
загроза життю дитини).
Внаслідок поєднання виділених двох факторів (незнання батьків та
відсутність спеціалістів за місцем проживання) виникає важлива
проблема: діти, які при своєчасній комплексній допомозі спеціалістів, мали
б психічний розвиток відповідно до вікової норми або несуттєво
знижений, мають значні відхилення у психічному, мовленнєвому,
поведінковому та емоційно-вольовому розвитку. Тобто аномалії у
психічному розвитку дитини, які можна було виправити або нівелювати їх
вплив на розвиток особистості дитини, стають мало контрольованими та
змінюють поведінку і життєдіяльність не лише дитини, а й людей, які її
оточують, оскільки така дитина, як правило, потрапляє під визначення
«дитина з особливими потребами». Зауважимо, що в середньому від появи
затримки у психічному, мовленнєвому або поведінковому розвитку
дитини, саме сільської місцевості, до постановки правильного діагнозу,
проходить півтора-два роки. А тому допомога, яку потім пропонують
фахівці, часто виявляється малоефективною.
Попередження появи зазначених відхилень у психічному
та особистісному розвитку дитини вбачаємо у своєчасній просвітницькій
та профілактичній роботі. Головною метою забезпечення просвітницької
та профілактичної діяльності серед громадян, що проживають в селах та
районних містах, з метою попередження відхилень у психічному,
мовленнєвому, емоційно-вольовому та психофізичному розвитку
дітей дошкільного віку, є налагодження взаємодії між батьками
та спеціалістами з проблем розвитку дитини (психолог, логопед,
дефектолог, невропатолог) у питаннях профілактики та корекції
зазначених відхилень розвитку.
Задачами такої профілактики можуть бути:
1. Створення покрокової моделі звертання за допомогою (пам’ятки)
для батьків дітей віком до 5 років (особливо чиї діти отримали травму під
час пологів, мають вроджені патології або перенесли інфекційне
захворювання в ранньому віці) з метою профілактики відхилень у
психічному розвитку дітей дошкільного віку.
2. Забезпечення належних умов для оптимального психічного
розвитку та формування особистості дітей дошкільного віку, що
проживають у селах та районних містах.
3. Проведення консультативної роботи серед фахівців, що працюють
з дітьми дошкільного віку в сільських та районних закладах освіти.
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4. Проведення просвітницьких консультацій для батьків, що
проживають в селах та районах і виховують дітей віком до 5 років.
Досягнення поставленої мети та реалізація виділених задач
передбачається за рахунок здійснення двох основних напрямів роботи:
1) просвіта батьків селищ та районних центрів; 2) налагодження співпраці між
батьками та спеціалістами з оптимального розвитку дітей дошкільного віку.
Для цього необхідним вбачаємо планування та проведення таких
заходів: 1) збір статичної інформації щодо кількості родин, які виховують
дітей віком до 5 років та проживають в селах і районних містах;
2) розроблення та виготовлення (друк) наочних роздаткових матеріалів
(інформаційні стенди для лікарень, пологових будинків, навчальних закладів
та селищних рад, інформаційні пам’ятки для породіль, буклети та
рекомендації для батьків, які виховують дітей віком до 5 років, медичних
карток для новонароджених дітей з просвітницькою інформацією) для
безкоштовного розповсюдження серед населення, з метою забезпечення
просвіти батьків дітей дошкільного віку; 3) створення та проведення
групових консультацій для батьків, вихователів, психологів, фельдшерів і
лікарів сільських та районних закладів з метою профілактики виникнення
відхилень у психічному розвитку дітей дошкільного віку.
Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що: 1) створення покрокової
моделі звернення за допомогою для батьків (особливо чиї діти отримали
травму під час пологів, мають вроджені патології або перенесли інфекційне
захворювання в ранньому дитинстві) сільської місцевості забезпечить
вчасне виявлення дітей із затримкою психічного або мовленнєвого розвитку
і відкриє шляхи для своєчасної медичної, психологічної та логопедичної
допомоги таким дітям; 2) консультації для вихователів, психологів,
медичних працівників селищних установ допоможуть оптимізувати їх
діяльність у напрямку просвіти та профілактики затримки психічного
розвитку серед дітей сільської місцевості; дадуть їм дієвий практичний
інструментарій для здійснення первинної діагностики та проведення
корекційної роботи з дітьми з особливими потребами.
Висновки. Своєчасне виявлення дітей із затримкою психічного або
психофізичного розвитку забезпечить надання цим дітям та їх батькам
вчасної кваліфікованої допомоги спеціалістів. Окреслена діяльність
попередить отримання в подальшому такими дітьми статусу «дитина з
особливими потребами». Поліпшення загальної соціальної ситуації розвитку
кожної дитини, що проживає в сільській місцевості, за рахунок своєчасної
кваліфікованої допомоги (медичної, психологічної, логопедичної), зумовить
зменшення кількості дітей із затримкою психічного, мовленнєвого,
емоційно-вольового розвитку на момент вступу до школи.
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В статье идет речь о проведении ассоциативного эксперимента с привлечением
студентов НФаУ (специальность «Технология парфюмерно-косметических средств») с
описанием реакций на слово-стимул «Латина».
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Постановка проблемы. В соответствии с учебной программой
студенты медико-фармацевтических вузов изучают латинский язык на
первом курсе как основу для формирования профессиональных навыков.
В процессе обучения вчерашние школьники все время сталкиваются с
новыми терминами и понятиями, зачастую имеющими латинскогреческое происхождение. С точки зрения психолингвистики важно
отследить реакции сознания студентов на незнакомую лексику. Анализ
подобных реакций может быть полезным для формирования четкой
направленности учебного процесса и акцентуализации внимания
студентов во время самого обучения дисциплине.
Изложение основного материала. Не вызывает сомнений факт,
что
эксперимент
–
краеугольный
камень
психолингвистики.
«Психолингвистика – это, прежде всего, экспериментальная наука»
(Сахарный, 1989) или «В сущности, психолингвистика и есть не что иное,
как экспериментальная лингвистика» (Леонтьев, 1997).
В «идеальном» психолингвистическом исследовании языкового
сознания разумно сочетаются методы наблюдения и техника проведения
самого эксперимента (либо серии экспериментов). Полученные
результаты становятся основой теоретической модели, логическим
продолжением которой должна стать модель практическая. При
рассмотрении неполного, частичного исследования допускается
использование методов, определяемых целью исследования.
Работа с языковым сознанием, проводимая с использованием метода
ассоциативного эксперимента, может быть проиллюстрирована
следующей схемой: «S→█→R, где S – стимул, R – реакция испытуемого, а
между ними связь через «черный ящик», который символизирует
непостижимость исследуемого человека, активного участника речемыслительной
деятельности»
(Ягунова,
2005).
Ассоциативный
эксперимент предполагает обязательное использование самих терминов
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«стимул» и «реакция». «Слово-стимул при ассоциативном эксперименте
выступает как импульс, «запускающий» процесс активации в сети и
приводящий в предречевую готовность значительный ее участок, в
результате чего испытуемый вербализирует один из находящихся в
предречевой готовности узлов» (Караулов 1993).
В нашем исследовании такими словами-стимулами могут выступать
как сами названия дисциплин, так и термины – краеугольные понятия
для них. Когда слово-стимул озвучено, реципиент оказывается
в ситуации, подобной той, в которой находится слушающий (читающий)
при восприятии первого слова, какого-то нового высказывания,
никак не связанного с предыдущим контекстом и не обусловленного
коммуникативной
ситуацией.
Необходимой
на
данном
этапе
эксперимента является идентификация слова (студент должен понимать
заявленную лексему). В ассоциативном эксперименте этот этап
наглядно представлен, при этом реакции реципиентов достаточно четко
указывают на то, какие признаки слов-стимулов актуализируются в их
языковом сознании.
Данная статья является первой в серии работ, посвященных
определению ассоциативного поля лексемы «латынь» в языковом
сознании
студентов
медико-фармацевтических
специальностей.
Первая группа респондентов, принявших участие в данном
эксперименте, включала в себя студентов НФаУ первого года обучения
(специальность «Технология парфюмерно-косметических средств») –
30 испытуемых. Характер выборки – женщин 100%, мужчин – 0%,
возраст испытуемых 17-18 лет – 100%, что было обусловлено самой целью
эксперимента.
Цели и задачи первого этапа нашего исследования состоят в том,
чтобы выделить отдельные типы ассоциативных реакций на
предложенное слово-стимул «латынь», базируясь на результатах
проведенного
свободного
ассоциативного
эксперимента
и
смоделированного на этих результатах ассоциативного поля.
Анализ данных показал, что характер ассоциаций напрямую зависит
от основного вида деятельности респондентов (обучение в вузе), а так же
от их будущей профессии. Характеру ассоциаций студентов иных медикофармацевтических специальностей, а также их сравнительной
характеристике будут посвящены последующие публикации.
Участникам психолингвистического эксперимента была предложена
следующая инструкция: «Напишите первые пришедшие вам в голову
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ассоциации на приведенное понятие». Время для ответа ограничивалось
одной минутой, других ограничений не предполагалось.
Обработка результатов ассоциативного эксперимента (подсчет
количества различных реакций на слово-стимул «латынь») показала, что
на один стимул испытуемые (30 человек) выдали 114 реакций (98 слов и
16 словосочетаний). В ходе эксперимента респонденты получили
единственное ограничение – во времени – 1 минута (для большей
ассоциативной репрезентативности), но были свободны в выборе словреакций, относящихся к различным частям речи. Характерно то, что
респонденты
в
подавляющем
большинстве
остановились
на
парагматических реакциях (слова-реакции такого же грамматического
класса, как и слово-стимул). Синтагматические ассоциации (слова-реакции
относятся к иному грамматическому классу, нежели слово-стимул)
единичны, что свидетельствует о доминировании языковых ассоциаций
над речевыми.

существительное
прилагательное

91
4

процент данной
части речи от
общего количества
слов
92,86
4,08

наречие
глагол

2
1

2,04
1,02

часть речи

общее число
упоминаний

количество
неповторяющихся
слов
50
4
2
1

Итого:
парагматические
реакции
составляют
92,86%,
синтагматические – 7,14%, что свидетельствует о высоком уровне
актуализации слова-реакции в ассоциативном процессе.
В условиях поставленного эксперимента (ограниченное количество
респондентов – 30) ассоциативное поле обладает четкой структурой (ядро,
периферия). Далее приведены все слова-реакции респондентов на словостимул «латынь» в порядке убывания частотности употребления.
Латынь – 114: учеба (7), слова (6), медицина (5), домашние задания
(4), лекарство/лекарства (4), рецепт/рецепты (4), лексический минимум
(3), модуль (3), окончания (3), преподаватель (3), язык (3), баллы (2),
ботаника (2), время (2), оценки (2), пара/пары (2), перевод (2), растения
(2), сессия (2), таблицы (2), термины (2), трудность/трудности (2),
фармация (2), алфавит, ботанические растения, буквы, вище образованіє,
відмінки,
вода,
врач,
грамматика,
древняя,
зачет,
знания,
интересная/интересно, книжка, литературные диктанты, люблю, Любовь
Ивановна, маркер, медик, медицина прошлого, много слов, настойки,
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новое, отдых, память, полезное, правила, предмет, препараты, растворы,
Рим, словарь, сложность, спиритизм, таблетки, таблица окончаний,
таблица відмінків, увлекательно, ум, универ, учение, фармацевт,
химические элементы, четверг, шаманизм.
Исходя из частотности употребления, к ядру ассоциативного поля
слова-стимула «латынь» можно отнести слова-реакции: учеба (7), слова (6),
медицина (5), а на периферии будут присутствовать множественные
единичные реакции, иногда не поддающиеся интерпретации (вода,
шаманизм и проч.).
Построенное ассоциативное поле позволяет провести семантический
анализ слов-реакций. Большинство слов-реакций очевидно связаны с
особенностями учебного процесса и могут быть объединены в
соответствующую группу: учеба (7), слова (6), домашние задания (4),
лексический минимум (3), модуль (3), окончания (3), преподаватель (3),
баллы (2), оценки (2), пара/пары (2), перевод (2), сессия (2),
таблицы (2), термины (2), алфавит, буквы, вище образованіє, відмінки,
грамматика,
зачет,
знания,
книжка,
литературные
диктанты,
Любовь Ивановна, маркер, правила, предмет, словарь, таблица окончаний,
таблица відмінків, универ, учение, химические элементы, четверг.
Такие «загадочные» ассоциации как Любовь Ивановна, четверг,
маркер становятся понятными при знании деталей ученого
процесса (Любовь Ивановна – преподаватель, занятия проводятся
по четвергам, в процессе выполения заданий используется маркер
для доски).
Следующая по значимости группа слов-реакций – общие ассоциации
с историей и современным использованием латинского языка:
медицина (5), лекарство/лекарства (4), рецепт/рецепты (4), язык (3),
ботаника (2), растения (2), фармация (2), врач, древняя, медик, медицина
прошлого, настойки, препараты, растворы, Рим, таблетки, фармацевт,
химические элементы. Отдельно можем выделить слова-реакции,
характеризующие эмоциональное отношение респондентов к словустимулу: время (2), трудность/трудности (2), интересная/интересно,
люблю, много слов, новое, отдых, память, полезное, сложность,
увлекательно, ум.
Результаты данного эксперимента можно наглядно отобразить в
виде следующей таблицы:
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семантическая группа
ассоциаций
отражение учебного процесса
общекультурные
эмоциональное содержание

количество
реакций
63
33
14

процент от
общего числа
реакций
55,26
28,94
12,28

количество
неповторяющихся
реакций
33
18
12

Следует отметить, что выбранную группу респондентов отличает
двуязычие, характерное для значительной части населения Украины, что
нашло свое отображение в представленной выборке ассоциаций.
Среди ответов были слова и словосочетания на украинском и русском
языках, а также «интерлингвистические гибриды» («вище образованіє»,
«таблица відмінків»).
Вывод. Таким образом, можно заключить, что совокупность
множества
ассоциативных
реакций
при
психолингвистическом
эксперименте дает представление о языковом сознании студентов, а
ассоциативный эксперимент является одной из наиболее разработанных и
эффективных методик для анализа единиц языкового сознания и
принципов его организации.
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Пухно С. В.
ОСОБЛИВОСТІ КРИЗИ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ЯК ЧИННИК ПРОХОДЖЕННЯ
АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ВНЗ
У статті представлені особливості проявів кризових процесів юнацького віку,
пов’язаних з входженням молодих людей в самостійне життя, як чинника їх адаптації у
ВНЗ; характеристики таких чинників адаптації першокурсників, як професійна
мотивація та складові професійної компетентності особистості.
Ключові слова: юнацький вік, кризові процеси юнацького віку, адаптація,
професійна мотивація, професійна спрямованість.

Постановка проблеми. Представниками наукової корпорації
вітчизняної вікової психології період юнацтва розглядається як період
професійного самовизначення, завершального етапу формування світогляду
особистості. Дослідники виокремлюють ранню юність (15-18 років) і пізню
юність (18-23 років). Згідно з віковою психологічною періодизації, юнацький
вік характеризується зміною провідного виду діяльності, яким є навчальнопрофесійна, що пов’язано з визначенням молодою людиною свого місця в
житті, формуванням складових моральної самосвідомості. Критерієм
дорослішання стає оволодіння системою знань, цінностей, соціальних норм,
готовність до здійснення різних видів діяльності. Період 17-18 років
характеризується сформованістю ціннісно-сенсової саморегуляції поведінки,
проте, як правило, – загостренням існуючих у молодої людини внутрішніх
конфліктів; виникненням питань, як неможливих для розв’язання в зв’язку з
ускладненням життєдіяльності: розширенням діапазону соціальних ролей з
відповідною мірою самостійності і відповідальності. Соціальна ситуація
розвитку полягає в тому, що перед юнацтвом постає соціальне завдання
професійного самовизначення в плані реального вибору, – це стає
психологічним центром соціальної ситуації розвитку молодої людини.
Професійне самовизначення формує своєрідну внутрішню позицію:
зверненість у майбутнє, побудова життєвих планів і перспектив.
Виклад основного матеріалу. Прояв кризи юності, пов’язаний з
переходом до самостійного життя, загострюється під час проходження
адаптаційних процесів у новому навчальному закладі. Процес адаптації
першокурсників ВНЗ супроводжується, як правило, негативними
переживаннями, пов’язаними з невмінням здійснювати психологічну
саморегуляцію власної поведінки і діяльності, що підсилюється відсутністю
повсякденного контролю педагогів та батьків; пошуком оптимального
режиму праці і відпочинку в нових умовах; налагодженням побуту та
самообслуговування і т. п. Внаслідок недостатності життєвого досвіду,
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у юнаків проявляється внутрішня невпевненість, що іноді супроводжується
агресивністю, почуттям власної неповноцінності.
Специфікою студентського періоду життя є те, що провідним його
чинником постає професійне становлення. Мотивація до вивчення кола
дисциплін за обраною професією спонукає юнака до активності, визначає
спрямованість як сукупність стійких мотивів, що орієнтують діяльність
особистості, формують її світогляд і проявляються в практичній діяльності.
Професійне навчання у ВНЗ стає більш складним за формами та змістом і
підвищує вимоги до особистості: на перші роки студентського віку припадає
процес активного формування соціальної зрілості, загострюється потреба
сенсожиттєвого самовизначення. Серед головних труднощів адаптації
студентів в умовах ВНЗ виділяють невизначеність мотивації вибору професії.
Поняття «адаптація» розглядається як процес та результат
пристосування індивіда (особистості) до нових умов оточуючого
(природнього та соціального) середовища. Процес адаптації передбачає
активність суб’єкта, самостійну побудову алгоритмів вирішення проблемних
задач та завдань в певних умовах життєдіяльності, аналіз результатів
діяльності в новітніх умовах. На процес адаптації впливають фактори, серед
яких можна виділити сформованість компонентів професійного
самовизначення, наявність вираженої мотивації прагнення досягнення
певного соціального статусу в групі ВНЗ, сформованість певних професійних
навичок, актуалізація діяльності до розвитку відповідних професійних
здібностей, і, відповідно, емоційне вираження переживання задоволення
(незадоволення) здобутками у сфері виділених компонентів.
Суттєвим внутрішнім критерієм адаптації студентів ВНЗ є стан
задоволення процесом і результатом професійної та соціальної адаптації.
Відповідно, важливим є розвиток у юнака тих необхідних властивостей, які
повинні постати чинниками впливу на об’єкт (середовище) адаптації, а
також – внутрішніми складовими переживання емоційних станів
задоволення процесом і результатом адаптації: мотивації розвитку
складових професійної компетентності; адекватної самооцінки; самоповаги;
усвідомлення потреби та прагнення до самоосвіти. До показників
особистісного рівня адаптації може бути віднесено зниження рівня
особистісної тривожності; домінування позитивно-стійких емоційних станів;
прийняття особистістю нових соціальних ролей тощо.
На сьогодні, згідно з авторським дослідженням [2; 3], виділені наступні
труднощі у навчанні студентів-першокурсників ВНЗ, – відсутність
спеціальних організаційно-навчальних навичок, необхідних у навчанні, та
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комунікативних навичок. Інша група проблем стосується активізації
функціонування психічних процесів, таких як довільність та
опосередкованість пізнавальних процесів, – індивідуально-сформовані
засоби зосередження уваги, запам’ятовування, вирішення навчальних
завдань, якими володіє студент і які були ефективними в умовах шкільного
навчання, проте «не працюють» у навчанні у ВНЗ. Психологічно це
пояснюється слабкою рефлексивністю усвідомлення: студент не може
зайняти позицію оцінювання власної активності, критичного аналізу її і
пошуку нових, ефективних операцій та дій.
Висновки. Рівень особистісної готовності до самостійного життя
сучасних випускників шкіл вимагає суттєвої психологічної роботи з ними в
системі вузівського навчання. Проблемний рівень викладання дисциплін у
ВНЗ вимагає наявності у першокурсників сформованого інтелектуального
сприймання, підвищеного рівня концентрації та розподілу уваги,
абстрактного мислення. Низький рівень вказаних процесів, відсутність
базових знань, сформованих вмінь, позначається на активності студентів у
ході опанування нових дисциплін, що є базовою складовою опанування
професійними знаннями. Прогалини у попередній системі знань вимагають
від студента усвідомлення необхідності додаткової самостійної роботи,
надолуження відсутніх не лише знань, але й формування навичок та вмінь в
ході навчальних завдань, оскільки без цього сенс подальшого навчання
втрачається. Відсутність сформованої у юнака системи самостійної роботи
позначається на неможливості всього вказаного. Ефективним методом
підвищення ефективності навчання є активне стимулювання пізнавального
інтересу студента шляхом введення завдань проблемного характеру,
активізації самостійної навчально-дослідної роботи.
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ПСИХОЛОГИЯ МЕЖДУ ИДЕАЛЬНОЙ И РЕАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ: КРИЗИС
ШКОЛЫ КАК ТОПОСА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В современных условиях кризис школы является одним из источников
инновационного характера европейской цивилизации, искажает пути психологического
развития детей, которые, вследствие этого, ищут новые топоси развития и
социализации.
Ключевые слова: культура, сотрудничество, саморазвитие, топос развития.

Постановка проблемы. Мы живем во времена новой культурной
революции, поражающие не только скоростью и масштабами культурных
трансформаций, но и настроенностью новых инструментов познания мира и
творчества на глубинные законы психологического строя человека, в чем
кроется для него одновременно и огромный потенциал, и большая
опасность. Среди позитивных психологических последствий возникновения
новой информационно-коммуникативной среды мы видим исключительные
возможности социализации, самообразования и самоорганизации; под
влиянием компьютерных технологий меняется традиционное понимание
знания, что изменяет вместе с тем и всю структуру когниции человека. Все
это в определенной степени способствует снижению остроты кризиса
школы, о котором говорит уже не одно поколение психологов и педагогов, –
но не путем его прямого разрешения, а через создание новых защитных
механизмов, которые предоставляют ученикам «обходные» топосы
психологического развития, уводя внимание и энергию ученика из учебнокоммуникативного пространства школы. Потому на наш взгляд, веяния
времени лишь ускорят постановку «окончательного диагноза» школьной
психолого-педагогической системе.
Изложение
основного
материала.
Атрибуты
глобальной
компьютеризации ничего не меняют в ситуации школьного образования,
которое пытается балансировать между двух разных психологий: одна из
них, традиционная психология обучения, составляет ее глубинный
фундамент, а другая, обобщенно назовем ее «современной», служит
подпоркой, с помощью которой система пытается скорригировать свои
психологические просчеты. Из сказанного понятно, что под кризисом школы
мы понимаем, прежде всего, критическое психологическое состояние
учащихся в ней детей (хотя кризис системы образования в целом носит
общественно-исторический характер, именно экзистенциальный момент
бытия ребенка в школе мы считаем наиболее болезненным и потому
важным для психологического осмысления).
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По нашему глубокому убеждению, школа уже давно стала для детей в
буквальном смысле «опасным местом», в котором траектория
психологического развития приобретает полностью непредсказуемый и
хаотический характер. Ученику предстоит преодолеть обусловленные
организацией обучения трудности, чтобы, достигнув достаточного уровня
самосознания,
суметь
эмансипироваться
от
разрушающих
его
психологическую целостность влияний школы и уже самостоятельно искать
себе авторитеты и новые, в том числе виртуальные, топосы развития,
которые сегодня ему предоставляет окружающая информационнокоммуникативная среда, со всеми прилагающимися к ней рисками.
Особыми критическими точками на пути ученика будут,
следовательно, те возрастные периоды, в которых еще отсутствует
относительная психологическая самостоятельность, а влияние системы
образования для психологического формирования особенно чувствительно.
Это прежде всего начало младшей школы (вклад школы в кризис 6-7 лет
трудно недооценить), и переход из младшей в среднюю школу, когда
выходят на свет, «обостряются» все недостатки младшей школы,
усугубляемые ее не состыковкой с требованиями средней школы, которые
вместе создают уже качественно новые психологические «перекосы».
В целом изъянами младшей школы является ее неэкологичность,
принципиальная неспособность к поддержке сензитивных периодов
развития и связанных с ними интересов и психологических особенностей
детей, полная предписанность процесса обучения, лишающая всякой
инициативы его участников. Вопрос о том, способна ли школа на практике
воплотить психолого-педагогический тезис об активной творческой роли
субъекта учения по-прежнему остается риторическим. На деле, вместо
«обретения собственного голоса», ученик, придя в школу, должен первым
делом научиться молчать. В конце концов, он научается этому слишком
хорошо, поскольку педагогический процесс не нацелен в действительности
на организацию прогрессирующего единства речи и мышления субъекта, он
сосредоточен на слушании/чтении, полностью подменяя самостоятельную
мысль готовой, заимствованной.
В школьной методе просто нет места для высказывания детьми своих
мыслей и непониманий. В особенности это бросается в глаза в самом начале
обучения, когда уровень стресса как учителя, так и учеников заметно
зашкаливает. Первоклассник еще активно сопротивляется навязываемой
ему роли, согласно которой он должен смиренно внимать учителю (и это в
то самое время, когда в формировании текстового мышления разгар
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сензитивного периода). Вместо того чтобы использовать детскую
активность и инициативность «в мирных целях», канализируя их в
совместное творчество, их грубо подавляют, ведь выучиться сидеть
спокойно и молча куда важнее для целей педагога.
В то время, когда дети делают успехи в нарративной речи, когда они с
лету учатся друг у друга, удивляясь своим возможностям и открывая для
себя ценность Другого (что мы неоднократно наблюдали в рамках
экспериментально-исследовательских
проектов
Школы
Диалога
Культур [1]), их ставят в положение начинающих с нуля, – ведь они должны
сначала выучить алфавит и научиться писать. Верхом же достижений
считается пересказ чужого (учебного) текста, который дается с таким
трудом именно потому, что нет возможности сказаться собственной детской
речи. Для сравнения, в английской начальной школе нормой является
сочинение детьми собственных сказок, этому посвящено учебное время. Наш
младший школьник будет в то же время составлять текст из предложенных
в учебнике слов и выражений, чтобы «усвоить лексику» и научиться
складывать из нее предложения. Не в этом ли причина того, что дети в
школе практически все время кричат, выдавая на-гора аффект от своего
затянувшегося молчания?
Призывы современной психологии к использованию потенциала
сотрудничества детей и взрослых, ведущего к смене типа педагогического
управления и к ценностям психологического саморазвития в современных
условиях невоплотимы, пока не будет осознано, что устоявшийся взгляд на
психологическое развитие, как и представление системы образования о
собственном «конечном продукте», катастрофически отстали от жизни.
Выход из этого положения требует полного переформатирования
психологического фундамента школы. Иначе вся мощь психологического
знания останется редуцированной до всякого рода сомнительных
тестирований и коррекционных/консультативных мероприятий, чаще всего
направленных на смягчение негативных эффектов, обусловленных самим
учебным процессом. Слишком внушителен уже разрыв между достижениями
современной психологии (от нейро- и психофизиологии до психологии
субъектности) и требованиями учебной рутины (вынужденно оставляем в
стороне вопрос о роли в этом громоздкой бюрократии, поскольку это
выводит нас уже в общественно-историческую плоскость, за пределы
обсуждения психологической проблематики).
Справедливости ради укажем, что психологам подчас и самим
недостает осознания того, как времена меняют представления о развитии.
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Иначе они не смирялись бы так легко со своей, не будем лукавить,
маргинальной ролью в школе. Лишь спорадически эта роль уступает место
действительно конструктивной позиции в редких островках психологопедагогической экспериментальной активности.
Итак, мы исходим из того, что современное школьное образование
идет вразрез с тенденциями современной культуры. Но как быть с тем, что
европейская школа есть исторически глубоко инновационный феномен? Она
напрямую связана с открытием детства вследствие общего подъема
самосознания европейца в ходе культурной революции Возрождения
(Ф. Арьес
[2]).
До
этого
детство
не
проявляло
себя
как
культуропорождающий феномен. Благодаря познавательному отношению
человека к собственной природе в лице ребенка, наша культура стала
новаторской, а школа оказалась одним из главных созидающих ее моментов,
дав новый импульс развития всей европейской философии и науке
(Э. Роттердамский, Х. Вивес, Я. А. Коменский, Р. Бэкон [3]).
Как же могло получиться, что школа начала терять передовые
позиции в культуре, насколько негативными могут оказаться последствия
этого? Нам представляется, что корни такой парадоксальной ситуации
лежат в разных эпистемологических источниках психологии развития,
возникших в эпоху Просвещения. Оно дало нам начала двух разных по
своей методологической направленности психологий, одна из которых
представляла познающего человека пассивным рецептивным субъектом
(Ф. Бэкон, Д. Гартли), а другая – наметила основания для понимания
субъекта как самодеятельного (Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, И. Песталоцци,
В. Гумбольдт). Первая происходила из естественных наук, вторая – из
культурно-исторического подхода.
Особенно остро дилемма двух пониманий субъекта отразилась на
размышлениях Ф. Гербарта (педагога, психолога и философа в одном лице.
Ф. Гербарт категорически не мог принять принцип свободы
самодеятельного субъекта, обоснованный И. Кантом, поскольку он входил
в непреодолимое противоречие со смыслом педагогической практики [4].
Она, по мысли Ф. Гербарта, служила очевидным доказательством того, что
человек, прежде всего, – пассивный, воспринимающий внешний опыт
субъект. Потому Ф. Гербарт–психолог исходил из пассивного характера
внутренних субъективных процессов. И вот, несмотря на весь прогресс
психологии и педагогики, мы с уверенностью можем сказать, что эти
установки в нынешней школе себя далеко не исчерпали. В результате
современная психология оказалась вторичной по отношению к первой
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«школьной» психологии, сделавшись ее «костылем», на который
опирается система, чтобы хоть в какой-то мере списать свои недочеты на
недостатки реальной детской психологии.
Кризис школы, следовательно, имеет глубокие культурноисторические корни: они лежат в ее психологическом фундаменте, то есть
когнитивистском понимании субъекта и путей его психологического
развития. Современной психологии, исходя из этого, поневоле приходится
развиваться, имея в виду не столько реальную, сколько идеальную,
подразумеваемую школу, что отражается на ее преимущественно
декларативном присутствии в педагогических программах. Для
преодоления кризиса школы психология должна войти в самый центр
процесса ее переопределения, – внеся новые представления о
психологическом развитии и оставив возможность их дальнейших
изменений открытой.
Вывод. Детство как уникальный культуросозидающий феномен
европейской культуры в современных условиях культурной революции
особенно остро нуждается в такой школе, которая бы выполняла свою
главную функцию сохранения и приумножения инновационного
характера нашей культуры. Последствия того, что эта функция довольно
продолжительное время заблокирована как засильем внешней регуляции,
так и внутренней устойчивостью, не имеющей мотивации к переменам
системы, будут все время умножаться, тем более, что информационнокоммуникативная среда представляет для этого все средства. В этом и
кроется главная опасность: школа может оказаться на обочине
магистральных
путей
становления
человека,
которые
будут
прокладываться в стороне от нее, в рамках других топосов социализации и
творческого самовыражения.
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УДК 616.89
Рябоконь Н. О.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ
ЕМОЦІЙНО-ПОВЕДІНКОВИХ ТА ОСОБИСТІСНИХ РОЗЛАДІВ
У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Дослідження визначає роль сімейно-соціальних факторів у формуванні емоційноповедінкових та особистісних розладів у дітей.
Ключові слова: емоційно-поведінкові розлади, розлади особистості, сімейносоціальні фактори.

Постановка проблеми. Протягом останніх років спостерігається
неухильне зростання захворюваності дітей та підлітків на емоційноповедінкові розлади. Ці зміни представляють одну із складних медичних
проблем, оскільки вони призводять до особистісних порушень, а згодом і до
важких соціальні наслідків, таких як самогубства, насильства, поведінкові
девіації, наркоманія та алкоголізація.
Виклад основного матеріалу. У формуванні емоційно-поведінкових
та особистісних розладів велике значення мають сімейно-соціальні фактори.
Проблеми сімейних стосунків завжди привертали увагу фахівців, адже сім’я –
один із найважливіших виховних факторів, значення якого для особистості
дитини важко переоцінити. Сьогодні сім’я переживає серйозні труднощі, що
значною мірою зумовлено кризовими явищами, притаманними
українському суспільству в цілому, що негативно позначаються на
внутрішньосімейній атмосфері.
З метою встановлення впливу сімейно-соціальних факторів на
формування емоційно-поведінкових та особистісних розладів у дітей
шкільного віку, проведено обстеження 140 дітей, які знаходилися на
лікуванні у соматичних відділеннях Сумської обласної дитячої клінічної
лікарні та мали прояви відповідної психічної патології.
З метою встановлення характеру комунікації у сім’ї, положення
дитини у системі міжособистісних стосунків, проведено дослідження
дітей за малюнковою проективною методикою «Сімейна соціограма»
(Ейдеміллер Е. Г.).
У 43% дітей молодшого шкільного віку, 52% дітей середнього
шкільного віку та 58% дітей препубертатного віку діагностований низький
рівень самооцінки. Недостатньо диференційоване ставлення до інших членів
сім’ї встановлено у 68% дітей. Всі члени родини зображені однаковими за
розміром кругами та розташовані у один ряд.
У 12% дітей встановлено опосередковане ставлення до батьків через
бабусю. 16% дітей молодшого шкільного віку, 28% дітей середнього
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шкільного віку та 29% дітей препубертатного віку зобразили себе унизу,
осторонь від інших членів родини, що свідчить про переживання емоційного
відторгнення. 28% дітей зобразили маму більшою за інших членів родини,
у верхній частині тестового поля або у центрі та лише 4% дітей (усі хлопці)
зобразили батька більшим за інших, що свідчить про значущість батьків в
очах дитини. Інші 68% дітей зобразили батьків таким ж розмірами, як вони
самі, або меншим. 5% дітей зобразили себе безпосередньо зв’язаними з
мамою, що свідчить про недиференційованість свого «я» та наявність
симбіотичних зв’язків з батьками.
З метою оцінки соціального клімату в сім’ї, тобто правил поведінки, які
склалися у сім’ї та впливають на стосунки у ній, була використана шкала
сімейного оточення (ШСО), адаптована Куприяновим С. Ю. Встановлено,
що у 52% сімей показник єдності (Є) у сім’ї знаходиться на середньому рівні,
члени сім’ї піклуються один про одного, допомагають один одному; у них
виражене почуття належності до сім’ї. У 48% сімей показник єдності
знижений. Члени родини недостатньо приділяють увагу своїм дітям,
недостатньо опікуються ними.
У 74% сімей встановлено знижений рівень експресивності (Е). У цих
сім’ях не прийнято відкрито діяти та виражати свої почуття. У 26% сімей
рівень експресивності середній. 46% дітей зазначили, що їх сім’ї мають
високий рівень конфліктності (К).
Батьки відкрито виражають своє незадоволення один одним,
конфліктують, а іноді (у 14% випадків) й агресивно ставляться до інших
членів родини, у тому числі до дітей. 63% дітей відмітили, що у їх сім’ях
знижений показник незалежності (Н), у 3% сімей цей показник надто
низький (1-2 бали).
Батьки не заохочують дітей до самоствердження, незалежності, до
самостійності в обмірковуванні проблем і прийнятті рішень. У 34% сімей
показник незалежності достатній. У 42% сімей встановлений низький рівень
орієнтації на досягнення (ОД). У цих сім’ях члени родини недостатньо
приділяють увагу мірі досягнення та змагання у різних видах діяльності
(навчанні, роботі тощо).
Низький
рівень
інтелектуально-культурної
орієнтації
(ІКО)
визначений у 73% сімей. У 6% випадків рівень ІКО надто низький, у 3% –
підвищений, у решти 18% – середній. Отже, у більшості сучасних сімей
ступінь активності її членів у соціальній, інтелектуальній, культурній та
політичній сферах діяльності недостатні.
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Орієнтація родини на активний відпочинок (ВАТ) також недостатня.
67% сімей недостатньо уваги приділяють спорту та активному відпочинку.
Морально-етичні аспекти (МЕА) сім’ї також недостатньо розвинені. У 54%
родин ступінь сімейної поваги до етичних і моральних цінностей і положень
знижений, у 44% – середній, у 2% – підвищений. Ступінь організації (О) у 78%
сімей середній, у 21% – знижений, у 1% – підвищений. Отже, для більшості
сімей важливими є порядок і організованість (структурування сімейної
діяльності, фінансове планування, ясність і визначеність сімейних правил і
обов’язків). Рівень контролю (К) членами сім’ї один одного у 79% випадків
середній, у 18% – знижений, у 1% – надто низький, у 2% – підвищений.
З метою оцінки рівня сімейної згуртованості (ступінь емоційного
зв’язку між членами сім’ї) та рівня сімейної адаптації (характеристика
того, наскільки гнучко або, навпаки, ригідно здатна сімейна система
пристосовуватися, змінюватися під впливом на неї стресорів),
використаний стандартизований опитувальник Д. X. Олсона (FACES-3),
адаптований у 1986 році М. Перре. Визначені типи сімейних систем за
рівнем сімейної згуртованості: роз’єднаний тип мали 16% родин,
розділений тип – 31%, зв’язаний – 42%, зчеплений – 11%. Типи сімейних
систем за рівнем сімейної адаптації: ригідний тип – 14% сімей,
структурний – 40%, гнучкий – 29% , хаотичний – 17%.
З метою визначення ступеню задоволеності дитини сімейним станом,
визначена різниця між ідеальними і реальними оцінками сім’ї за двома
шкалами (згуртованості та адаптації). У 58% дітей визначений недостатній
рівень задоволеності сімейним життям.
Висновки. Таким чином, шляхом використання стандартизованих
опитувальників Купріянова С. Ю., Ослона Д. X. та малюнкової проективної
методики «Сімейна соціограма» Ейдеміллера Е. Г., встановлений вагомий
вплив сімейно-соціальних факторів на формування емоційно-поведінкових
та особистісних розладів у дітей шкільного віку. Дослідженням встановлено
необхідність розширення значення соціальної педагогіки у профілактиці та
реабілітації дітей з емоційно-поведінковими та особистісними розладами.
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ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ
З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ
У статті висвітлено проблеми підліткового віку як першого перехідного періоду від
дитинства до зрілості. Автор аналізує якісні зміни, що відбуваються в інтелектуальній
та емоційній сферах особистості підлітка, а особливо з фізичними вадами, породжують
новий рівень його самосвідомості, потреби у самоствердженні, рівноправному і
довірливому спілкуванні з ровесниками і дорослими.
Ключові слова: дитячий церебральний параліч, егоцентричність, комплекс
меншовартості, криза самооцінки.

Постановка проблеми. Відомо, що підлітковий вік характеризується
перебудовою всього організму дитини як на фізіологічному, так і на
психічному рівнях. В одних дітей це відбувається відносно спокійно, в
інших – бурхливо та хворобливо, з частими змінами настрою, коливаннями
самооцінки. Дитина починає помічати зміни у
власному тілі та
зовнішності, постійно порівнює себе з товаришами, що супроводжується
нав’язливими думками бути не гіршими за них. Навіть цілком здоровим
дітям у цьому віці буває притаманний страх фізичного недоліку –
дисморфоманія. Вони (особливо дівчатка) схильні годинами розглядати
себе у дзеркалі, впадати у відчай від усвідомлення, що власні риси далекі
від пропорцій кінозірок, виснажувати себе дієтами, розглядаючи вагу та
форми свого тіла як головну умову соціального схвалення. У цьому віці
думка ровесників є найважливішою. Тому основна турбота підлітка – бути
як товариші, починаючи з особливостей світогляду та закінчуючи маркою
мобільного телефону.
Виклад основного матеріалу. Підлітковий вік характеризується
також поступовим відокремленням підлітка від батьків, прагненням до
самостійності та повної автономії, зміною внутрішньої позиції, системи
цінностей. Процес «з’ясування стосунків» у підлітків має різний характер.
У більшості випадків відновлюються попередні міцні, емоційно-насичені
стосунки з батьками, але іноді – навпаки, може виникнути тривалий
непримиренний конфлікт [3]. Тому в цей період важливим завданням
батьків є допомога дитині в оволодінні новими соціальними ролями,
усвідомлення необхідності здобуття нею автономії у власних судженнях і
вчинках, що дозволяє створити умови для самоствердження особистості.
Якщо члени сім’ї ставляться до підлітка з розумінням, якщо між підлітком і
батьками існують добрі стосунки, в основу яких покладена довіра, то сім’я ще
тривалий час буде для підлітка позитивним джерелом соціалізації.
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Підлітковий етап закінчується формуванням незалежної особистості, яка має
нову внутрішню позицію, що реалізується у соціальних стосунках.
Отже, навіть у цілком здорових дітей підлітковий вік є суперечливим
і непростим. Для підлітків з церебральним паралічем складність
протікання
підліткового
віку
поглиблюється
специфічними
особливостями усвідомлення свого дефекту та хворобливого його
переживання. Саме цей період є сензитивним для розвитку та закріплення
комплексу власної неспроможності, меншовартості. Це яскраво
виявляється, коли підлітки з церебральним паралічем розповідають про
свої зовнішні та особистісні риси [2].
Досліджуючи особливості формування Я-образу у школярів з
церебральним паралічем, О. Романенко виявила, що формування Я-образу у
школярів обумовлена особливостями взаємодії трьох основних факторів:
− по-перше, біологічним чинником, оскільки при дитячому
церебральному паралічі порушується інтеграція сенсорної інформації,
що поступає ззовні та зсередини й інтерпретується мозком, і це стає
перешкодою при формуванні різного виду уявлень, що складають
Я-образ особистості;
− по-друге, функціональним чинником, що визначається рівнем
дефіцитарності рухової сфери, обмеженістю можливостей хворої дитини
до активного пізнання оточуючого світу та її взаємодії з нею;
− по-третє, соціальним чинником, що поєднує в собі як
психотравмуючий характер спілкування з соціумом, так і особливості
реагування на свій фізичний дефект, його суб’єктивну значущість
для дитини.
На думку О. Романенко, у школярів з церебральним паралічем
відмічається більш низький рівень розвитку когнітивного компоненту Яобразу порівняно зі здоровими однолітками. Це проявляється у сповільненій
динаміці формування понять, що складають Я-образ особистості, у
неадекватності їх розуміння, слабкій узагальненості та диференційованості.
Причинами когнітивної спрощеності Я-образу є як недостатність умов для
повноцінного розвитку, внаслідок рухового дефекту, так і захиснокомпенсаторне витіснення травмуючого для особистості усвідомлення
власних якостей [1].
Нерідко для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату характерна
слабка пізнавальна активність, яка частково обумовлена недостатністю
комунікативних функцій. Особливо гостро постає ця проблема у
підлітковому віці, оскільки фізичні та мовленнєві дефекти перешкоджають
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підлітку з обмеженими можливостями повноцінно спілкуватися з
однолітками. На думку Т. Скрипник, у розвитку особистості дитини з
обмеженими можливостями є два типи перешкод. Перший тип – це певні
фізичні, фізіологічні чи психічні розлади дитини, другий – вторинні явища,
такі як власна неповноцінність, відчуженість [5].
Усвідомлення своєї фізичної винятковості виникає у дітей з
церебральним паралічем опосередковано, через ставлення до них інших
людей. Якщо дитина розвивається у сприятливих умовах та має достатньо
батьківської любові і розуміння, їй набагато легше переживати
зацікавленість оточуючих, яка не завжди є доброзичливою. Але, як правило,
соціальні взаємини у підлітків з церебральним паралічем формуються у
складних умовах, відзначаються нестабільністю, хворобливістю, зниженням
інтересу до спілкування або розвитком захисних реакцій.
Діти з церебральним паралічем частіше розповідають про ставлення до
них оточуючих. Саме залежність від ставлення оточення є витоком багатьох
проблем входження в суспільне життя молодих людей з фізичними
обмеженнями, а саме: пасивність, відсутність інтересу до власних
можливостей, почуття меншовартості, агресивність та ін.
На формування особистості дітей з церебральним паралічем впливає
мотив підкорення дорослому, що визначає формування різносторонніх
уявлень про себе. Внаслідок цього у них повільніше і складніше, ніж у
здорових однолітків, утворюється власна система переконань, що
відрізняєтьсяя від оцінки значущих дорослих, гальмується автономність як
умова розвитку незалежної особистості [3].
Розвиток інтересу самої дитини до іншої особистості, що пов’язується
саме з підлітковим віком, стримується у шкільному віці у зв’язку зі
стурбованістю власним фізичним станом та оцінки до оточуючих, сприяє
закріпленню егоцентричності та вразливості, залежності від інших. Крім
того, звужене коло спілкування, обмеженість можливостей власного вибору
об’єкту взаємин, недостатність комунікативної спрямованості на іншу
особистість призводить до того, що страждає така важлива умова
формування Я-образу, як його уточнення через порівняння себе з іншими
людьми. Отже, втрачається можливість виявити в собі позитивні риси.
У підлітковому віці відбуваються певні зміни в системі
самооцінювання – має місце так звана криза самооцінки, що
характеризується її коливанням та супроводжує процес зростання
критичності в оцінці себе. Вона суттєво знижується як у здорових
школярів, так і у їх ровесників з опорно-руховими порушеннями. Деякі
196

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
підлітки з церебральним паралічем виявляють неадекватно завищену
самооцінку. Таким дітям властива нечіткість, упертість особистісних
проявів, неглибоке переживання власних недоліків, некритичність в
оцінці себе [5]. Однак у більшості підлітків із церебральним паралічем
відбувається хвороблива переоцінка власних якостей. Усвідомлення своїх
фізичних вад, яке відбувається опосередковано на основі високої
залежності від чужих оцінних ставлень, а згодом виступає як ядро
формування комплексу меншовартості [4].
Висновки. Отже, цілком очевидно, що школярі з церебральним
паралічем знаходяться в особливих соціально-психологічних умовах, які
сприяють емоційній напруженості та ведуть до розвитку тривожності. Це
здебільшого зумовлюється особливостями емоційно-вольової сфери
хворих дітей – підвищеною емоційною вразливістю, нестійкістю. Якщо у
здорових учнів підліткова тривожність
має також і позитивний,
мотивуючий характер, то у хворих на церебральний параліч внаслідок
недостатніх умов для внутрішніх можливостей самопізнання, порушення
провідних форм діяльності, вимушеного пристосування до соціуму,
неприйняття з боку здорових ровесників відбувається накопичення
негативного емоційного досвіду, що породжує невпевненість у собі.
Зрештою, виникає небезпека формування особистості, зосередженої на
власних нещастях, неспроможної бачити чужу біду, співчувати іншим
людям, отже, ширше бачити світ навколо, в тому числі і свої позитивні
риси, та знаходити стимули до активності, реалізації себе в різних видах
діяльності, які виявляються доступними.
Неоціненним благом для молодих людей з обмеженнями пересування
став доступ до комп’ютера й Інтернету, що забезпечило реальне спілкування,
навчання, здобуття професійних знань, можливості не лише зайнятості, але й
заробітку. А це дає почуття певної незалежності й особистісної автономії,
якого так бракує цим молодим людям.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТРИВОЖНОСТІ ТА САМООЦІНКИ ПІДЛІТКІВ
У статті подані результати емпіричного дослідження взаємозв’язку тривожності
та самооцінки підлітків. Був встановлений взаємозв’язок між тривожністю та рівнем
самооцінки та гендерні відмінності прояву тривожності.
Ключові слова: самооцінка, особистість, тривожність.

Постановка проблеми. Звернення до проблеми взаємозв’язку
самооцінки та тривожності обумовлено роллю самооцінки у процесі
розвитку особистості. Проблема зв’язку самооцінки з іншими властивостями
особистості недостатньо вивчена в психології, тому дослідження
взаємозв’язку самооцінки та рівня тривожності є актуальним.
Самооцінка пов’язана з однією з центральних потреб людини –
потребою в самоствердженні, з прагненням людини знайти своє місце в
житті, утвердити себе як члена суспільства в очах оточуючих і в своїх.
Самооцінка особистості підлітка є дуже важливим фактором, який
відображає ступінь реальних та ідеальних, або бажаних, уявлень про себе.
Вивчення структури самооцінки, динаміки її розвитку представляє великий
інтерес, як у теоретичному, так і в практичному плані, оскільки дозволяє
наблизитися до розуміння механізмів формування особистості в онтогенезі.
У свою чергу самооцінка дозволяє відчувати людині себе впевнено в різних
життєвих ситуаціях і не переживати з будь-якого не значного приводу. Отже,
самооцінка людини обумовлює ступінь тривожності, який переживає
особистість. Життєвий темп зростає, а разом з ним внутрішнє напруження і
тривога. Вони викликають сумніви в собі. Так з’являються психічні розлади,
фобії і тому подібне. Тому гостро постає питання захисту людської психіки та
самооцінки як її елемента.
Аналіз актуальних досліджень. Проблема тривожності широко
розглядається в працях як зарубіжних: А. Адлер, О. Ранк, З. Фрейд,
Ч. Спиілбергер та інші, так і вітчизняних авторів: В. Астапов, Ф. Березін,
Л. Бороздіна; Н. Левітов, А. Прихожан, К. Сидоров та інші. Значний внесок у
вивчення самооцінки зробили Р. Бернс, Л. Божович, Л. Бороздіна,
О. Молчанова, І. Кон, А. Леонтьєв, А. Липкіна, О. Молчанова, С. Рубінштейн,
В. Столін, І. Чеснокова та багато інших.
Мета статті: висвітлення результатів емпіричного дослідження
взаємозв’язку тривожності та самооцінки підлітків.
Виклад основного матеріалу. Зарубіжні та вітчизняні автори досі не
дали єдиного визначення поняттю «самооцінка». Найчастіше науковці
використовують різні терміни для позначення одного і того ж феномена:
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self-respect (самоповага), self-regard (самоставлення), self-acceptance
(самопринятие), self-esteem (самоповага, узагальнена самооцінка), selfattitude (самоставлення, установка на себе), self-evaluation (декларована,
публічна самооцінка) та інше [1].
Відомо, що самооцінка виступає як найважливіший засіб саморегуляції.
Формуючись у процесі діяльності, самооцінка адресується до різних її етапів.
Самооцінка, що відображає етап орієнтування у своїх можливостях, у
майбутній діяльності, спрямована на майбутнє і називається
«прогностичною». Самооцінка, що виявляється по ходу діяльності та
спрямована на її корекцію, називається «процесуальною». Самооцінка на
завершальному етапі функціонування, зміст якої становить оцінка
результатів діяльності, називається «ретроспективною». Усі три види
самооцінки тісно пов’язані між собою, постійно спостерігається їх
взаємоперехід і взаємопроникнення, трансформація однієї в іншу [1].
У «Психологічному словнику» під тривожністю розуміється
«індивідуальна психологічна особливість, що виявляється в схильності
людини до частих та інтенсивних переживань стану тривоги, а також в
низькому порозі його виникнення» [4 с. 420-421].
Згідно з концепцією Ч. Спілбергера, слід розрізняти тривогу як стан і
тривожність як властивість особистості. З точки зору автора, існує
можливість вимірювання відмінностей між двома видами психічних проявів,
які позначаються A-state (тривога-стан) і A-trait (тривога-риса), тобто між
тимчасовими, минущими особливостями і відносно постійними
схильностями [6] .
Тривожні підлітки зазвичай не впевнені в собі, з нестійкою
самооцінкою. Постійне почуття страху перед невідомим призводить до того,
що вони вкрай рідко проявляють ініціативу. Посиленню у підлітка
тривожності можуть сприяти такі фактори, як завищені вимоги з боку
батьків, оскільки вони викликають ситуацію хронічної неуспішності.
Стикаючись з постійними розбіжностями між своїми реальними
можливостями і тим високим рівнем досягнень, якого чекають від неї
дорослі, дитина відчуває занепокоєння, яке легко переростає в тривожність.
Ще один фактор, що сприяє формуванню тривожності – часті докори, що
викликають почуття провини [3].
Методи дослідження. З метою дослідження взаємозв’язку тривожності
та самооцінки підлітків нами було обрано наступні методики: опитувальник
«Багатомірної оцінки дитячої тривожності» О. Малкової [5, с. 77]; тест
«Дослідження тривожності» (опитувальник Спілбергера-Ханіна)» [2, с. 521];
опитувальник «Вивчення загальної самооцінки» Г. Казанцевої [2, с. 403].
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Респондентами стали підлітки 5–9 класів Малопавлівської
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Охтирського району, Сумської
області. Вік – 10-15 років. Загальна кількість досліджуваних – 30 чоловік
(14 хлопців і 16 дівчат).
Результати досліджень. За методикою «Багатомірної оцінки дитячої
тривожності» О. Малкової ми з’ясували, що загальна тривожність у
більшості респондентів знаходиться на середньому рівні – 53%; у 34%
загальна тривожність має низький рівень, а у 10% – високий. Тривога у
відносинах з однолітками у більшості респондентів знаходиться на
середньому рівні – 76%; у 17% тривога у відносинах з однолітками має
низький рівень, у 7% – високий рівень. Тривога, пов’язана з оцінкою
оточуючих, у більшості респондентів знаходиться на середньому рівні –
57%; у 26% тривога, пов’язана з оцінкою оточуючих має низький рівень, у
17% – високий рівень. Тривога у відносинах з вчителями у більшості
респондентів знаходиться на середньому рівні – 47%; у 33% Тривога у
відносинах з вчителями має низький рівень, у 20% – високий рівень.
Тривога у відносинах з батьками у більшості респондентів знаходиться на
середньому рівні – 77%; у 20% – на високому рівні, у 3% – на низькому.
Тривога, пов’язана з успішністю в навчанні, у більшості респондентів
знаходиться на середньому рівні – 70%; у 20% – на низькому, у 10% – на
високому рівні. Тривога, що виникає в ситуаціях самовираження, у
більшості респондентів знаходиться на середньому рівні – 53%;
у 30% – на високому рівні, у 17% – на високому. Тривога, що виникає в
ситуаціях перевірки знань, у більшості респондентів знаходиться на
середньому рівні – 57%; у 26% – на низькому, у 17 – на високому рівні.
Зниження психічної активності, обумовлене тривогою, у більшості
респондентів знаходиться на середньому рівні – 77%; у 17% – на низькому
рівні, у 6% – на високому рівні. Підвищена вегетативна реактивність,
обумовлена тривогою, у більшості респондентів знаходиться низькому
рівні – 53%; у 26% – на середньому рівні, у 21% – на високому рівні.
Результати тесту «Дослідження тривожності» показали, що
ситуативна тривога у більшості респондентів має середній рівень
вираженості (77%), у 13% респондентів ситуативна тривожність має
низький рівень, у 10% респондентів ситуативна тривога має високий
рівень. Особистісна тривожність у більшості респондентів має середній
рівень вираженості (67%), у 23% респондентів особистісна тривожність
має високий рівень, у 10% – низький.
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Результати опитувальника «Вивчення загальної самооцінки»
Г. Казанцевої свідчать про те, що у 67% респондентів переважає середній
рівень самооцінки. У 20 % респондентів переважає низький рівень
самооцінки. У 13% респондентів переважає високий рівень самооцінки.
Висновки. Проведене емпіричне дослідження допомогло нам
з’ясувати, що підлітки, в яких високий рівень загальної тривожності, мають
низьку самооцінку. У респондентів, які мають високу самооцінку
проявляється низький рівень загальної тривожності. Респонденти, що мають
високий рівень самооцінки, частіше за все мають низький рівень
особистісної та ситуативної тривожності. За гендерними відмінностями ми
виявили, що у хлопців переважає тривожність у відносинах з вчителями, а у
дівчат – тривожність у ситуаціях самовираження.
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Тарасова Т. Б.
ВІКОВІ КРИЗИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ:
ПРОДУКТИВНЕ ПРОЖИВАННЯ ТА ПСИХОЛОГІЧНА ПРОСВІТА
Розглядаються проблеми криз в онтогенезі людини. Стверджується, що
продуктивне переживання особистістю кризових періодів стає запорукою її повноцінного
становлення і життєвої адаптації. Одним із дієвих чинників такого проживання є
психологічна просвіта, спрямована на формування психологічної культури особистості.
Ключові слова: психологічна криза, нормативна (життєва криза), ненормативна
(травматична) криза, кризи вікового розвитку, продуктивне проживання, психологічна
просвіта, психологічна культура особистості.

Постановка проблеми. Як відомо поняття «криза» (від грец. krisis –
злам, переворот, пора перехідного стану) реально означає гостру ситуацію
для прийняття якогось рішення, поворотний пункт, найважливіший момент.
Недарма в різних напрямах наукової думки і практичної діяльності серйозно
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і багатогранно вивчаються конкретні види криз: загальна (природи і
цивілізації), соціальна, військово-політична, економічна, екологічна та інші.
У психології говорять про психологічну кризу як особливий, відносно
нетривалий за часом період онтогенезу, при якому неможливо подальше
функціонування особистості в рамках попередньої моделі поведінки, що
призводить до різких психологічних змін [3; 5]. Ці зміни можуть носити як
позитивний, так і негативний характер. Особистість, що знаходиться в кризі,
не може залишатися незмінною, тому що їй не вдається осмислити свій
актуальний стан, оперуючи знайомими, шаблонними категоріями або
використовуючи прості звичні моделі пристосування. По суті «криза»
відіграє роль своєрідного попередження про те, що слід щось зробити, поки
не відбулося щось гірше. Недарма в китайській мові слово «криза»
складається з двох ієрогліфів, один з яких означає «небезпека», а інший –
«можливість». Цей «повний небезпеки шанс» створює особливі умови для
зростання людської особистості. Тому небезпеку представляє скоріше не
сама криза, а те, що ми можемо втратити шанс.
Однак у життєвому розумінні слово «криза», як правило, асоціюється з
чимось складним, важким, чого потрібно уникати і про що краще не думати.
І люди часто проживання психологічних криз вважають чимось ганебним,
недостойним «сильної людини», яким кожен хоче себе вважати. У результаті
вони забороняють собі думати про неприємне, а почуття заганяють глибокоглибоко всередину, витрачаючи на це багато енергії. Наслідком відходу від
проживання психологічних криз можуть бути досить серйозні
психосоматичні захворювання і, як їх наслідок, погіршення якості життя та
професійної діяльності, зокрема [2; 5; 8]. Тому питання про продуктивне
проживання особистістю кризових періодів і ситуацій має особливу
актуальність і вимагає як теоретичного осмислення, так і експериментальної
та практичної розробки.
Виклад основного матеріалу. Не вдаючись у деталі класифікації
психологічних криз, нагадаємо про існування їх двох великих груп по
параметру детермінації: нормативні та ненормативні кризи. Нормативні
кризи або кризи розвитку мають внутрішню детермінацію. Вони обумовлені
закономірними змінами в природному життєвому циклі людини, оскільки
різнорівневі психологічні новоутворення «дозрівають» в особистості, і
спонукають людину, до відповідних змін в зовнішньому середовищі.
Ненормативні або життєві кризи обумовлені різноманітними зовнішніми
травмуючими впливами і їх достатньо чітко можна розділити на травматичні
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кризи та кризи адаптації. Найбільш важливою нормативною кризою є вікова
криза розвитку особистості, яка і складає предмет нашого обговорення.
На відміну від ненормативних криз, вікові кризи є необхідними для
нормального поступального ходу особистісного розвитку (Л. С. Виготський,
Е. Еріксон). Це означає, що вікові кризи закономірно виникають при переході
людини від однієї вікової сходинки до іншої і пов’язані з системними
якісними перетвореннями у сфері її соціальних відносин, діяльності та
свідомості [1].
Зміни в період вікової кризи охоплюють три ключові компоненти
психологічного віку особистості: його соціальну ситуацію розвитку,
провідний вид діяльності, центральні новоутворення свідомості
(Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, Д. Б. Ельконін та ін.). Криза вікового
розвитку виникає як наслідок руйнування попередньої соціальної ситуації
розвитку і формування нової особистісної цілісності. Для періодів вікової
кризи характерні процеси переходу до якісно іншого типу взаємин дітей з
дорослими, дорослих людей – з соціальним оточенням та враховує їхні нові,
збільшені можливості [1; 7]. Передумови для цих перетворень поступово і
найчастіше непомітно для оточуючих формуються і накопичуються
протягом періоду, що передує кризі – так званого стабільного віку, де
переважають процеси літичного розвитку.
Вперше важливе значення вікової кризи було підкреслено
Л .С. Виготським, у зв’язку з розробкою проблеми періодизації психічного
розвитку дитини. До числа криз дитячого віку належить криза першого року
життя, криза трьох років, криза семи років і підліткова криза (11–12 років).
Епоха дорослості починається з кризи юнацького віку (17–18 років) і містить
в собі кризу тридцяти років, кризу середини життя (40–45 років), кризу
пізнього віку (55–60 років) [1; 2; 5; 7].
Продуктивне проживання особистістю кризових періодів, вікової кризи
зокрема, залежить від низки різноманітних чинників, одним з яких, за нашим
глибоким переконанням, є наявність у особистості достатнього рівня
психологічної культури [6]. Психологічна культура особистості являє собою
складну інтегративну властивість особистості, яка забезпечує своєчасне й
оптимальне вирішення всіх повсякденних і професійних питань
психологічного змісту, що базується на щирій спрямованості на людину і
глибокій переконаності в цінності людської особистості й значущості всіх її
проявів. У структурі психологічної культури слід розрізняти три
компоненти: когнітивний, емотивний і конативний. Когнітивний компонент
психологічної культури передбачає володіння науковими психологічними
203

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
знаннями та уміння ефективно їх використовувати. Емотивний компонент
психологічної культури полягає у наявності глибоких й різноманітні вищих
почуттів, що виникають при сприйнятті й усвідомленні людської
особистості, глибокий і змістовний інтерес до людей і самого себе.
Конативний компонент психологічної культури реалізується через активне
ствердження в діяльності і спілкуванні цінності та гідності людської
особистості, уміння продуктивно розв’язувати ситуації із психологічним
змістом [6]. Стосовно продуктивного переживання особистістю кризових
періодів можна впевнено стверджувати, що психологічна культура
особистості забезпечує: 1) знання про природу, перебіг та засоби виходу з
криз; 2) переживання не тільки напруженості і тривожності (що природно і
зрозуміло) а й наявність позитивного переживання можливості вийти з
кризових станів; 3) мотиваційну готовність до саморегуляції в процесі
виходу з кризових станів. Всі ці компоненти в першу чергу забезпечуються
засобами психологічної просвіти. Конкретизуємо завдання психологічної
просвіти на прикладі однієї з найвідоміших та найнапруженіших криз
вікового розвитку – кризі підліткового віку, який являє собою з перехід від
епохи дитинства до епохи дорослості.
Основна особливість соціальної ситуації розвитку в підлітковому віці
полягає в певній її подвійності, пов’язаній з одночасною наявністю ознак
дитинства, що минає, і дорослості, входження в яку починається. Деякі
психологи взагалі вважають отроцтво «особливим світом», «третім станом»,
коли людина «вже не дитина, але ще не доросла». У підлітковому віці на
зміну провідній ролі навчальної діяльності приходить інтимно-особистісне
спілкування з однолітками, унаслідок чого відбувається своєрідний
«психологічний відхід від школи» (О. М. Леонтьєв), коли школа в сприйнятті
підлітків з «джерела знань» перетворюється на «арену для спілкування».
Поява ознак позиції дорослого в соціальній ситуації розвитку і зміна
провідного виду діяльності зумовлює виникнення найважливішого
новоутворення свідомості віку – «почуття дорослості». Відома «кризовість»,
«критичність» підліткового віку пов’язана з виникненням і наростанням
суперечностей між «почуттям дорослості» у свідомості підлітка і подвійною
соціальною ситуацією його розвитку.
Підліткова криза часом може бути досить гострою, якщо дорослі не
зважають на вікові особливості підлітка і не враховують його прагнення
швидше зайняти своє місце у світі дорослих. Проте слід зауважити, що
«важкість» підліткового віку стосується не тільки дорослих, яким дійсно
складно налагоджувати оптимальні стосунки з дітьми, що дорослішають.
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Важко і самим підліткам, які переживають у цей період найпотужніші
різноспрямовані, але органічно взаємопов’язані процеси соціалізації та
індивідуалізації. Для того щоб успішно увійти у світ дорослих, причому
увійти на рівних, у ролі дорослого (соціалізація), треба якомога швидше і
повніше усвідомити й оцінити самого себе (індивідуалізація).
Саме ці дві тенденції і визначають у психологічній просвіті підлітків
основні завдання, до яких насамперед слід віднести всебічне посилення
роботи з: розвитку і збагачення рефлексивності, зокрема збагачення й
диференціації «Я-образу та формування адекватної самооцінки; збагачення
системи життєвих цінностей, включення і затвердження в ній значущості та
цінності людської особистості; формування доброзичливості, стриманості,
толерантності у відносинах з однолітками і з дорослими; формування
об’єктивного «образу власного тіла» і зниження рівня тривожності у зв’язку з
ним; розвиток комунікативних умінь, особливо у сфері інтерактивної й
перцептивної складової спілкування; формування позитивних стратегій
поведінки в конфліктних ситуаціях.
Вирішення цих завдань вимагає введення в навчальний план
загальноосвітньої школи відповідного навчального предмета й активного
проведення психологічного просвіти в різноманітних формах позакласної
навчально-виховної роботи. На сьогодні відома певна кількість
різноманітних популярних, навчальних, і методичних видань, спрямованих
на вирішення завдань психологічної просвіти підлітків.
Висновки. Отже, психологічні кризи, кризи вікового розвитку
зокрема – явище закономірне і необхідне для росту особистості. Основне
питання в тому, щоб зуміти вийти з кризи гідно і більш зрілим, сильнішим,
ніж раніше. Перед кожною людиною завжди стоїть питання про
відповідальність за себе: як «вписатися» в життя, як розпорядитися тим, що
закладено в тобі природою, батьками та засвоєною культурою, як
організувати своє внутрішнє «господарство», у тому числі і найбільш тонке –
психологічне, особливо, коли потрібно як би померти і народитися в новому
обличчі, продуктивно проживши психологічну кризу.
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Тітов І. Г.
СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ КРИЗИ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
Подано теоретичний аналіз проблеми юнацької кризи. Вказано на світоглядний
зміст кризи юнацького віку та визначено психологічні чинники її продуктивного
переживання.
Ключові слова: юнацький вік, криза, світогляд.

Постановка проблеми. Юнацький вік як період переходу від
дитинства до дорослості, будучи змістовно пов’язаним із вирішенням
молодою людиною завдань професійного та особистісного самовизначення,
необхідно супроводжується ситуаціями пошуку, невизначеності, що, в свою
чергу, сприяє виникненню та переживанню нею кризи [1].
Аналіз актуальних досліджень. Більшість дослідників розглядають
кризу юності як нормативну, необхідну для поступального перебігу
особистісного і психосоціального розвитку, пов’язуючи її зміст із
вибудовуванням молодою людиною цілісної ідентичності (Е. Еріксон),
прагненням до самостійності, незалежності, емансипованості від батьків
(Дж. Вейлант, Д. Левінсон), знаходженням свого місця і ролі в житті та серед
однолітків (Г. Шихі), становленням «авторства у власному житті»
(В. І. Слободчиков, Є. І. Ісаєв) тощо [5; 8; 9].
Виклад основного матеріалу. Не маючи тут можливості зупинитись
на детальному описі стадій, етапів та фаз кризи юнацького віку, механізмів
її перебігу та феноменологічних проявів, важливо відмітити, що
ключовим показником кризи як структурного утворення в житті та
розвитку молодої людини виступає трансформація її смисложиттєвих
орієнтацій, цінностей, моральних імперативів, уявлень про світ та саму
себе, про смисл власного існування.
Фактично, йдеться про необхідність генералізації та структуризації
юнаком своїх уявлень про закономірності та характеристики світу,
суспільства, людського життя в цілому, а також пов’язаних з цими
уявленнями основних життєвих ставлень, позицій, переконань, ідеалів та
206

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
принципів, в зв’язку з чим можна говорити про кризу юнацького віку як
світоглядну за своєю сутністю кризу. Сама можливість здійснення юнаком
світоглядного пошуку і як наслідок – стратегія вирішення ним численних
вікових, професійних, навчально-пізнавальних, естетичних, екологічних,
соціальних
(сімейних,
суспільно-політичних,
економічних),
екзистенційних та ін. завдань співвідносно наявній траєкторії розвитку та
часовому континууму життя – визначається рівнем сформованості його
самосвідомості, ступенем розвитку в нього абстрактно-логічного
мислення, артикульованістю загальнолюдських ціннісно-смислових
домінант міжособистісного спілкування й усамітненої рефлексивної
аутокомунікації [6].
У даному контексті криза може мати як конструктивний, так і
деструктивний характер, суб’єктивно переживатись або як стан пошуку
нових можливостей у вирішенні проблем, або як зневіра в собі та власному
майбутньому (А. Ленґле), як самотність (І. Ялом), «екзистенційний вакуум»
(В. Франкл),
блокування
смислової
регуляції
та
саморегуляції
(К. В. Карпинский) тощо. В останньому випадку існує висока ймовірність
«згортання» проблеми всередині особистості, застрягання на наявних
негативних тенденціях, зростання внутрішньої напруги та формування
екзистенційного неврозу [4].
Тривалість кризових переживань та можливість конструктивного
виходу з кризи значною мірою визначається можливостями внутрішнього
потенціалу людини, її здатністю до самотворення шляхом відповідального і
вільного вибору. Для продуктивного виходу з кризи особа має перетворити
себе у світі та світ у собі, докласти певних зусиль задля знаходження та
прийняття нових цінностей, освоєння нових видів діяльності, нових
відносини з людьми.
Факти емпіричних досліджень свідчать про те, що значущими
особистісною ресурсами, що дозволяють подолати кризу юності, є:
1) інтернальний локус контролю, тобто прагнення приписувати
відповідальність за події у житті та результати своєї діяльності власним
здібностям та старанням. Інтернальність зумовлює позицію дорослого щодо
власного життя (осмисленість, керованість, контроль), а також активізує
процеси рефлексії власного досвіду, пошук ресурсів для подолання, що
супроводжується екзистенційними переживаннями [7];
2) розвинена екзистенційність, що зумовлює побудову діалогічних та
ґрунтованих на власних рішеннях діяльнісних відносин зі світом.
Екзистенційне «залучення» характеризує життєстійкість, відповідальність,
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автентичну поведінку та почуття обов’язку, що зумовлює самостійний вибір
людиною життєвої лінії, позитивне емоційне сприйняття та прийняття
життєвих ситуацій і подій, відкритість новому досвіду [3];
3) сформованість рефлексивних механізмів, зокрема ретрорефлексії –
звернення й ефективного переосмислення минулого досвіду, видобування з
нього корисної інформації, на основі якої встановлюється зв’язок з
майбутнім, відбувається його осмислення та проектування [2].
Висновки. Таким чином, криза юності значно впливає на ставлення
особистості до різних сфер життєдіяльності, задоволеність життям,
постановку життєвих завдань. Світоглядна проблематика виступає
центральним компонентом цієї кризи, зумовлюючи наявність інтенсивних
переживань, пов’язаних з вирішенням смисложиттєвих проблем («Хто я?»,
«Для чого я живу?», «Яким бути?» тощо), усвідомленням та осмисленням
власного життя, самопізнанням та самовизначенням. Ці переживання
відображають світоглядний пошук, вироблення власних життєвих позицій
та принципів, вибудовування системи власних поглядів на світ та на своє
місце в ньому.
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Усик Д. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО СТРЕСУ
СТУДЕНТАМИ
У статті викладені особливості переживання стресу та його динаміка в процесі
здобуття професійної освіти студентами вищих навчальних закладів. Представлено
розвиток психоемоційної стресової реакції в умовах атестації академічних знань.
Ключові слова: стрес, стресові ситуації, психічне здоров’я, психічна напруга,
стресостійкість, психічна саморегуляція, екзаменаційний стрес.

Постановка проблеми. Вплив різноманітних чинників на особистість
студента, особливо в період здачі сесії, може істотно позначатись на
формуванні установок, інтересів, ціннісних орієнтацій, спеціальних навичок,
що необхідні в подальшій роботі, а також на врівноваженості почуттів,
переживань. душевному стані людини, від якого великою мірою залежить
психічне здоров’я.
Особливу увагу привертає вивчення питань збереження психічного
здоров’я студентів, що пов’язано з переходом на кредитно-модульну систему
атестації знань. В цих умовах виникають протиріччя між психічною
системою організму та соціальними процесами, до яких організм не завжди
може швидко пристосуватись [1]. Також протиріччя можуть виникати і
впродовж сесії, коли студент знаходиться в умовах інтенсивної
психоемоційної напруги досить тривалий час.
Для визначення стану людини в подібних ситуаціях використовується
поняття стрес. Під цим поняттям розуміють неспецифічну реакцію організму
на будь-які пред’явлені йому вимоги, і ця реакція представляє собою напругу
організму, що спрямована на подолання труднощів і пристосування до нових
вимог [6]. Також в психологічній літературі розповсюджене розуміння
психологічного стресу як стану психічної напруги, яка виникає під впливом
важких умов, і під якою розуміється безпосереднє інтегральне відображення
значущої ситуації, в якій виконується діяльність.
Виклад основного матеріалу. У психологічній структурі
психологічного стресу особливе місце належить когнітивному,
мотиваційному та емоційному компонентам. Якщо перші два регулюють
діяльність зі сторони значущості для суб’єкта завдання, когнітивної
оцінки ситуації залежно від його потреб, установок, цінностей, то
емоційний компонент призводить до співвіднесення цієї здатності з
конкретними обставинами [4]. Емоції, також, характеризуються певним
внутрішнім станом – переживанням, яке може виступати загрозою для

209

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
організму та особистості в процесі сильного емоційного збудження [3], та
надає вищезгаданим компонентам індивідуального характеру.
Іншим індивідуально-обумовленим фактором, який впливає на
здатність організму зберігати нормальну працездатність під час впливу
стресогенних факторів є стресостійкість – психологічна особливість
індивідуальності, яка, з однієї сторони, регулює структуру особистості та
впливає на переживання суб’єктом стресової ситуації, а з іншої, лежить в
основі успішної діяльності та соціальної активності і реалізується за
допомогою функцій самоконтролю, саморегуляції та індивідуального рівня
емоційної стійкості.
Під емоційною стійкістю розуміється властивість, що характеризує
індивіда в процесі напруженої діяльності, окремі емоційні механізми якої
призводять до успішного досягнення мети. Під процесом психічної
саморегуляції розуміється усвідомлюваний вплив людини на наявні у неї
психічні явища, виконувану ними діяльність, власну поведінку з метою
підтримки, збереження або зміни характеристик їх перебігу
(функціонування). Одним із компонентів саморегуляції є самоконтроль, який
виконує, по відношенню до неї, підпорядковану роль. Самоконтроль
виявляється в здатності стримувати перші імпульси і підпорядковувати їх
більш високим цілям, вмінні критично відноситись до власних дій, вчинків,
почуттів, думок, керувати власною поведінкою та її результатами і на основі
цього регулювати діяльність [5].
У навчальній діяльності, в рамках системи традиційної освіти,
характеристики
психоемоційних
станів
найбільш
значущі
в
передекзаменаційний та екзаменаційний періоди. В багатьох дослідженнях
отримані докази того, що екзаменаційний стрес негативно впливає на
нервову, серцево-судинну, імунну системи студентів. Студенту необхідно
зосередитись та показати свої можливості в умовах дефіциту часу,
підвищеного рівня відповідальності за свої результати.
Найбільш загально об’єктивні та суб’єктивні причини виникнення
психоемоційного стресу в умовах навчання можна пов’язати з
невідповідністю між очікуваними подіями та реальністю. Ю. В. Щербатих
виокремлює також і такі причини виникнення стресів: несумісність
закладених програм із сучасними умовами, стрес, викликаний когнітивним
дисонансом, стрес, пов’язаний із неадекватними установками, неможливістю
реалізувати актуальну потребу [7].
Можна виділити три основні стадії, що відображають процес
психологічної напруги під час навчання та складання іспитів.
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Перша стадія пов’язана із ситуацією невизначеності, в якій знаходиться
студент перед початком іспиту. Психологічна напруга в цей період
супроводжується надлишковою мобілізацією всіх ресурсів організму,
прискоренням частоти серцевих скорочень, загальною перебудовою
метаболізму. З розвитком уявлень про стрес було визначено, що перша фаза
може характеризуватись більшим ступенем психічної напруги, чим навіть
стрес (наприклад, очікування перед іспитом). Проте при слабкій мобілізації
на цій фазі теж не відбувається активація систем організму. Завдання першої
фази – не тільки мобілізувати всі системи, але й подати в необхідний момент
достатню кількість енергії.
На другій стадії (адаптації), що настає після одержання завдання і
початку підготовки до відповіді, організму вдається за рахунок
попередньої мобілізації справлятись з психічним навантаженням. Це фаза
реалізації максимуму можливостей організму (студент на екзамені добре
відповідає). Проте, якщо цей період довготривалий, то можливий зрив.
Якщо організму протягом певного часу не вдається адаптуватись до
екстремального фактору, а ресурси його виснажилися (наприклад, складне
питання або виникла конфліктна ситуація з екзаменатором), то настає
третя стадія – виснаження.
У свою чергу, перша стадія розвитку стресу, на думку деяких авторів,
розділяється на більш короткі періоди мобілізації адаптаційних резервів.
Якщо мобілізована адаптаційна захисна активність не усуває стресу, то
активізуються програми перебудови діючих функціональних систем. Цей
процес складає основний зміст іншого періоду стадії тривоги, який
супроводжується зниженням працездатності і хворобливим станом. Під час
третього періоду першої фази стресу має місце процес адаптації до
стресогенних факторів.
Вважається, що екзаменаційний стрес є характеристикою короткого
проміжку часу – періоду складання іспиту. Екзаменаційний стрес
починається з того моменту, коли студент усвідомлює, що найближчим
часом йому доведеться складати іспити. Актуалізація цієї думки в різних
студентів відбувається в різний термін: від декількох тижнів до декількох
днів до іспиту, і саме з цього моменту починає наростати відчуття тривоги.
Фази розвитку стресу можна простежити і на більш тривалому
відрізку – протягом усієї сесії, де фаза тривоги розвивається протягом
залікового тижня, що передує іспитам, друга фаза (адаптації) звичайно,
настає між другим і третім іспитом, а третя фаза (виснаження) може
розвитись після закінчення сесії, коли викид адреналіну в період
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відпочинку вищий ніж під безпосереднім впливом стресової ситуації
(неможливість заснути) [2].
Висновки. Підсумовуючи вище сказане, можна зазначити. що реакція
нервової системи студента на стресові ситуації в процесі навчання пов’язана
зі стійкими переживаннями конфліктної ситуації, виникнення якої
обумовлено існуванням як зовнішніх так і внутрішніх факторів. До основних
факторів можна віднести величину необхідної для прийняття рішення
інформації, невизначеність. раптовість ситуації, часові та просторові межі,
неузгодженість між очікуваними та реальними подіями, рівень мотивації,
актуальність потреби. Ці та інші фактори виливаються в поведінкові,
інтелектуальні та фізіологічні, індивідуальні для кожного суб’єкта діяльності
прояви, позначаються на динаміці переживання стресу. Успішний перехід на
нову систему акредитації знань можливо забезпечить зменшення
психоемоційної напруги в процесі навчання, дозволить знизити рівень
розумового та емоційного навантаження, розподілити навантаження на весь
період навчального року, що дозволить уникнути гострого стресогенного
впливу екзаменаційної сесії на психічне здоров’я студентів.
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Cherniavska V.
INFANTILE AUTISM
Autism, sometimes referred to as infantile autism or autistic spectrum
disorder, is a disorder that impairs neurologic, intellectual (cognitive
functioning, cognition) and social/emotional development and functioning to
varying degrees. Speech and language are impaired as a result of these
difficulties. Autism is a variable and complex disorder, and thus professionals
say that it exists on a spectrum. This means that the disorder can occur in many
forms, ranging from mild to severe.
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Autism is typically diagnosed before the child is 3 years old, although
about 80 percent of autistic children develop signs of the disorder in the first
year of life. It is marked by a child’s lack of communicative/language and social
development as well as the presence of repetitive, stereotyped patterns of
behavior and restricted interests. For example, the child may, but not always,
prefer being alone and show withdrawal, isolation and aloofness. They may have
a preoccupation with inanimate objects, such as looking at and/or spinning the
wheels on a toy car, and exhibit ritualistic behaviors, such as endlessly arranging
toys or objects by size, color, or shape. Repetitive behaviors may be seen such as
hand flapping or flicking the fingers in front of the eyes. They may have an
intense aversion to change, and significant difficulties with transition. Children
with autism may have hypo or hyper reactions to sensory stimuli. A child may
fail to produce speech (i.e. babbling, first words) or respond to language spoken
to him/her. If language is present, if may be atypical and/or restricted. Autistic
children’s play skills are also impaired; the child may avoid engaging in social
play or do so inappropriately. Object play may consist of repetitive, meaningless
motions as opposed to appropriate use of toys (i.e. banging a toy truck on the
floor instead of rolling it). The child’s play interests are typically narrow; play
itself may lack variety and sequence.
Research has examined several factors in a search to find the cause of
autism. Genetic factors and maternal illness during pregnancy (i.e. rubella) are
two potential causes. Fragile X syndrome (a genetic disorder frequently causing
intellectual disability, or other physical, behavioral and developmental
characteristics) occurs rarely with autism. Other potential causes include
traumatic birth and maternal use of medication during pregnancy.
Behavioral symptoms are another mark of autism. Violent or self-injurious
behaviors may be seen, as is a low tolerance for frustration. Many autistic
persons are hypersensitive (overly sensitive) to light, sound, or touch; in
children, this hypersensitivity may lead to behaviors and reactions that occur,
seemingly, for no reason. Hyposensitivity (e.g. lack of or a depressed response)
may also exist and result in behavioral issues.
Behaviors may also result as a reaction to changes in routine. For example,
a child may cry if his/her parent takes a different route to the grocery store.
Certain behavioral issues may be viewed as underdeveloped communication
attempts, and it is common among professionals to try to assess behavioral
reactions in order to optimize intervention settings and assist the individual
with development of more effective management/communication tools, as well
as identify and treat the source of the behaviors
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Language and communication difficulties are hallmark in those with
autism. As noted, speech and language development may be delayed or absent—
up to 40% of autistic persons remain without speech (Gail Richards, 2000). If
speech does occur, the child’s utterances may be meaningless, repetitions of
commercials or others’ speech (called «scripting»). The presence of echolalia
(echoing others’ responses) is not uncommon. Speech may be present but
socially inappropriate. The prosody (intonation, melody, tone of voice) of
autistic persons’ speech may be monotonous or sing-song in quality.
An infant or child may not develop the natural precursors to verbal
language, e.g., shared attention to an activity, turn taking, pointing and/or
gesturing to engage with another in a reciprocal interaction or to request. A
child may gain language, but as it becomes increasingly complex, may fail to
master language as it moves from more concrete terminology to the
understanding and use of abstract terms and ideas.
Language may be a challenge throughout life as it becomes more
inferential. A person with autism may have difficulty using language for such
functions as reasoning, problem solving and identifying and verbalizing feelings.
Language may also become complicated when verbal demands are placed on an
individual within social, reciprocal interactions.
Higher-functioning persons may exhibit a formal, atypical quality when
expressing themselves (i.e. Asperger Syndrome). Those with Asperger
Syndrome may produce long monologues of well-formed and organized
language, but be unable to pay attention to the needs of the listener. A person
with autism may fail to maintain a topic initiated by another person
in conversation and have a lack of interest in others’ topics. Lack of eye
contact may be evident. They also may have difficulty understanding humor or
telling jokes.
Individuals with high functioning autism frequently show issues with the
social use of language, or pragmatics. These issues include those mentioned in
the above paragraph. This may range from difficulties in initiating and
maintaining a topic to commenting appropriately and asking and
answering questions appropriately in conversation, to nonverbal behaviors
(including eye contact, body proximity, facial expression and general body
language). Poorly developed pragmatics would be included in impaired social
skills. Reduced understanding and use of social skills are seen even in the most
high-functioning persons.
Autism is usually treated in a team approach, meaning that the disorder
is treated by a team of professionals. For example, a psychiatrist or
psychologist diagnoses autism, a speech-language pathologists implements
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speech/language therapy, an occupational therapist may attend to sensorymotor and other issues, and a behavioral therapist may implement cognitive and
behavioral therapy.
УДК 159.923.2
Шишлова Е. Э.
ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ МОЛОДЕЖИ:
ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЕ КРИЗИСЫ И КОНФЛИКТЫ
В статье анализируется проблема внутриличностного гендерного конфликта и
кризиса гендерной идентичности. Молодежный возраст рассматривается как
сензитивный для становления гендерной идентичности и особенно восприимчивый к
влиянию гендерных стереотипов. Кризис гендерной идентичности интерпретируется
как следствие нерешенного внутриличностного гендерного конфликта. В статье
раскрывается структура гендерной идентичности. Трансформация гендерной
идентичности рассматривается как способ преодоления внутриличностных гендерных
конфликтов и кризисов.
Ключевые слова: кризис гендерной идентичности, внутриличностный
гендерный конфликт, молодежь, трансформация гендерной идентичности.

Постановка проблемы. Современный мир, отличающийся
динамичностью и изменчивостью социокультурных норм и образцов,
создает
серьёзные
трудности
для
личности,
провоцирует
внутриличностные гендерные конфликты и кризисы идентичности.
Нормы, которые были актуальны для личности вчера, сегодня уже могут
быть ею не востребованы, в результате теряется ощущение
последовательности своей жизни и личностной целостности. Нерешенный
внутриличностный гендерный конфликт приводит к кризису гендерной
идентичности. Особенно остро данные процессы протекают в юношеском
возрасте, в студенческой среде.
Изложение основного материала. В содержании понятия
гендерной идентичности выделяют два основных компонента:
биологический пол и социально-психологические характеристики
личности (маскулиннось/феминность). Уже в раннем возрасте у человека
возникает субъективное чувство пола, он/она начинает отождествлять
себя с определенным полом. В юношеском возрасте развиваются и
закрепляются такие черты личности как маскулиннось или феминность.
Объективным условием, влияющим на становление этих черт,
оказывается гендерная культура (принятые в общественном сознании
представления о качествах, желательных для женщин и мужчин) а также
гендерная
идеология
(закрепляемые
социально-политическими
институтами гендерные представления).
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Авторитетный социолог современности Э. Гидденс объясняет, что не
биологический пол, а социокультурные нормы определяют в конечном
счете психологические качества, модели поведения, виды деятельности,
профессии женщин и мужчин. Господствующий в общественном сознании
образ маскулинности и феминности оказывается всего лишь
характеристикой мужчин или женщин в текущей культуре [1].
Особенно восприимчивой к социально-одобряемым моделям
гендерного поведения является молодёжь. Данные модели активно
внедряются в повседневные практики молодежи множеством способов,
наиболее эффективными среди которых являются институты
образования и масс-медиа. Данные институты становятся не только
институтами социализации, но и стремятся воздействовать на механизмы
конструирования
идентичности.
Молодые
люди
закрепляют
транслируемые образы мужественности и женственности как стандарты и
ориентируются на них, чтобы оценить свою привлекательность и
успешность. Высшая школа и современные СМИ, являясь проводниками
государственной идеологии и политики, репрезентируют гендерную
поляризацию
и
неотрадиционализм,
тем
самым
обостряя
внутриличностные конфликты и кризисы.
Обращение к категории гендерной идентичности дает возможность
увидеть механизмы связи между социокультурной и внутриличностной
обусловленностью действий человека в ситуациях социального выбора и
социального взаимодействия. Среди основных подструктур идентичности
выделяют социальную и личностную. Социальная идентичность
характеризует человека с точки зрения его принадлежности к той или
иной группе, его общности с той или иной социальной категорией.
Личностная идентичность включает характеристики, которые делают
человека отличным от других и подобным самому себе.
Неразрешенные противоречия и конфликты, возникающие между
социальной и личностной подструктурами идентичности, провоцируют
кризис идентичности. В русле теории социальной идентичности
Х. Тэджфела [4] и Дж. Тернера [5] гендерная идентичность
рассматривается как одна из составляющих социальной идентичности.
Гендерная идентичность является одной из важнейших и, наряду с
этнической, наиболее стабильной среди всех форм социальной
идентичности человека.
Итак, гендерная идентичность – это осознание себя связанным с
культурными определениями мужественности и женственности.
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Гендерную идентичность, соглашаясь с Е. А. Здравомысловой и
А. А. Темкиной, можно определить как социально-психологический
феномен, продукт и процесс конструирования субъектом себя
и социальной реальности посредством конструктов маскулинности
и феминности [2].
Основной причиной внутриличностных гендерных конфликтов,
возникающих на уровне субъективного сознания, является значительное
рассогласование реального и нормативно заданного. Состояние
внутриличностного конфликта сопровождается как правило такими
деструктивными
эмоциональными
проявлениями
как:
раздражительность, обида, агрессия, чувство одиночества, разочарование,
усталость, апатия.
Ситуация внутреннего конфликта воспринимается и переживается
как психологическая проблема, требующая своего разрешения. Для
конструктивного разрешения внутреннего конфликта необходимо
достижение согласования личностной и социальной подструктур
идентичности на качественно новом уровне, что будет способствовать
раскрытию личностного потенциала субъекта и не препятствовать
адаптации к социуму. Одним из видов конфликта, типичного для молодого
поколения, является так называемый в психологической литературе
«конфликт боязни успеха». Феномен страха успеха имеет гендерное
измерение, он свойственен в первую очередь девушкам, впервые был
выявлен и описан психологом М. Хорнер [6].
Успех вызывает у представителей женского пола тревогу так как
ассоциируется
с
нежелательными
последствиями
–
утратой
женственности, потерей значимых отношений и социальным осуждением.
Внутренний конфликт порождается ситуацией невозможности выбора
между двумя значимыми сферами жизнедеятельности: профессиональной
и сферой значимых отношений. Успех в деловой сфере ассоциируется с
нежелательными для девушек последствиями в личной жизни. Причем,
как отмечает ученый, девушки испытывают тревогу не по поводу
достижений вообще, а лишь в тех областях, где они нарушают
общепринятые полоролевые нормы. Высокий уровень успешности
обучения в вузе вступает в противоречие с невысокими целями
последующего профессионального роста и развития, которые ставит
перед собой личность.
Можно утверждать, что состояние избегания успеха формируется и
провоцируется социокультурной средой и патриархатными стереотипами,
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отводящими женщине второстепенную роль в общественном развитии,
экономической и политической жизни.
Внутриличностный гендерный конфликт у юношей может
возникнуть в результате выраженной потребности в высоких
достижениях, в поддержании иерархического мужского сообщества, в
страхе приобретения феминности и утрате маскулинности. Кризис
гендерной идентичности, отражающий внутриличностный гендерный
конфликт, может быть преодолен путем трансформации гендерной
идентичности, путем поиска новых образцов, ориентиров и способов
соответствия им. Таким образом, идентичность следует рассматривать как
не законченный процесс, она должна постоянно воспроизводиться и
трансформироваться,
обеспечивая
адекватность
существования.
Трансформация гендерной идентичности напрямую связана с «кризисом
привычного гендерного порядка и традиционной маскулинной идеологии,
которая
перестала
соответствовать
изменившимся
социальноэкономическим условиям и создает социально-психологические
трудности как для женщин, так и для самих мужчин» [7, с. 443].
Вывод. Трансформация гендерной идентичности – объективный,
неизбежный процесс. Осознание этого позволяет личности преодолевать
кризисы, конструировать социальный мир, открывать новые перспективы
развития в нем [3, с. 9].
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ВУ ГЕРОНТОГЕНЕЗІ
У статті здійснюється аналіз кризового періоду в старості та аналізується його
вплив на розвиток особистості у період геронтоґенезу.
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Постановка проблеми. Світова тенденція зростання чисельності
літніх людей у структурі населення багатьох країн вимагає усвідомлення
старості як нового досить тривалого етапу життя, неповторного і
унікального, сповненого нових життєвих смислів та драматичних протиріч.
Проблеми людей літнього віку, їхній соціальний статус, місце у сучасному
суспільстві, у соціальній структурі в різних соціальних системах, спільнотах,
у власній родині, взаємовідносини з іншими віковими групами, вікові
особистісні зміни не достатньо досліджені як у вітчизняній, так і в зарубіжній
геронтологічній науці та практиці.
Актуальність даної проблеми підкреслюється ще й появою нового
терміну – «ейджизм», під яким розуміють негативне ставлення до старих,
приписування людям похилого віку негативних властивостей через їхній вік.
Такі неправдиві узагальнення про людей на етапі пізньої зрілості підривають
їхнє почуття власної гідності і відчужують їх від більшості членів суспільства.
І хоча значущість вирішення психологічних проблем старіння не викликає
сумнівів, проте питання теоретико-методологічного забезпечення є мало
розробленим [4].
Незважаючи на значну кількість досліджень, недостатньо
розробленими і вивченими залишаються питання закономірностей перебігу
та особливостей індивідуального переживання особистістю життєвої кризи
загалом та ролі особистості в опануванні і подоланні складних критичних
ситуацій у геронтогенезі зокрема.
Виклад основного матеріалу. Кризовий вік включає період від 65 до
75 років. Найбільш часто психологічна криза пов’язана не з втратою роботи
як такої, а зі зміною соціального статусу внаслідок переходу на менш
престижну роботу через звільнення за досягненням особою пенсійного віку
або внаслідок погіршення стану здоров’я, із втратою значимого близького, зі
зміною місця проживання та ін. На цьому ступені, незалежно від
продовження або припинення трудової діяльності, людина серйозно
усвідомлює наближення моменту закінчення свого життя [2].
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Основним завданням заключної стадії розвитку особистості Е. Еріксон
назвав інтегрованість, усвідомлення того, що життя в цілому було значущим
і задовільним. Основна потреба цього віку – переконатись у цінності
прожитого життя. Відповідно, фокус уваги пересувається на минуле. У пізній
зрілості формується новий тип Его-ідентичності, що базується на підведенні
підсумків свого минулого життя, усвідомленні його як єдиного цілого, яке
вже не можна змінити. Для людини похилого віку практично вичерпані
можливості змін на своєму життєвому шляху, але вона може безкінечно
багато працювати над ним внутрішньо, в ідеальному плані [5].
Якщо людина не може звести свої вчинки в єдине ціле, то завершує
життя у страху перед смертю та відчаї від усвідомлення неможливості
почати життя спочатку. Тенденція, яка часто спостерігається, полягає у
прагненні чіплятись за найкраще, що було (і чого не було) в житті. Останнє
зумовлене і послабшанням емоційної сфери людей похилого віку, звідки
прив’язаність до минулого, життя під владою спогадів.
Ті, чий життєвий досвід складається із фрустрацій і страждань,
відчувають більше тривог, аніж задоволення, переживають розчарування і
депресію. У цей період відзначається особлива тривожність при усвідомленні
старіння й неминучості власної смерті, як заключної фази життєвого шляху.
Тривожність чинить вплив на формування страху смерті, а також на
особливості кризи в старості. Високий рівень особистісної тривожності в осіб
похилого й старечого віку свідчить про сприйняття життєво важливих
ситуацій як загрозливих, що може бути викликано невротичним конфліктом,
психосоматичними
й
соматичними
захворюваннями,
зниженням
інтелектуально-мнестичних функцій, сімейно- побутовими проблемами.
Також даний факт свідчить про наявність внутрішнього конфлікту
пов’язаного зі змінами, що відбуваються в соціальній і комунікативній
сферах (наприклад, зміною статусної ролі в суспільстві) і наявністю фобічних
переживань (особливо танатофобічних) [1; 3; 4].
В осіб пізнього віку відзначається втрата інтересів, збільшення рівня
захворюваності й смертності. Внаслідок психологічної нерозв’язаності
проблеми власної старості, налаштування індивіда зміщуються з позитивних
на негативні, змушуючи його займати або позицію «пасивного виживання»
або аутодеструктивну позицію (так зване «налаштування на смерть»).
Нерідко, причиною втрати інтересів осіб похилого й старечого віку стають
хвороби, що знижують якість життя й перешкоджають збереженню інтересів
(ослаблення або втрата слуху, зору, зменшення рухливості) [1].
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Негативними проявами вікової депресії є: іпохондрична фіксація, ідеї
щодо утисків, тенденції до вигадок про свою значущість. Людина постійно
прислуховується до болісних симптомів, жваво обговорює їх з
оточуючими. Можливе зверхцінне ставлення до медичних препаратів та
способів лікування. Ставлення оточуючих здається несправедливим.
Людині здається, що всі навкруги її гноблять – морально і фізично.
Основне почуття – образа, а думка – «мене хочуть позбавитись».
Самотність у старості, у більшості випадків, пов’язана не з
відсутністю близьких людей, а, скоріше, зі свідомою закритістю людини
похилого та старечого віку від оточуючих і думками про смерть, що
наближається. Багато старих людей, відчуваючи загострений страх смерті,
намагаються або категорично уникати даної теми, або ж постійно
звертаються до неї у формі думок [2].
Людина похилого віку прагне розповідати дійсні епізоди її життя із
перебільшенням власної участі або навіть цілком створює їх. Складними та
неоднозначними є подружні стосунки. У цей період шлюб більше, ніж
раніше, визначає коло спілкування, спрямованість діяльності, слугує
джерелом втіхи, підтримки та душевної близькості. Спілкування подружжя
похилого віку ускладнюється «загостренням» особистісних рис,
погіршенням характеру в цілому, зниженням соціального контролю.
Самотнє життя удвох, збіднене на враження, часто затьмарене взаємними
образами, претензіями одне до одного, розчаруванням через відсутність
уваги та турботи [6].
У пізньому віці підвищується роль братів та сестер; відчуття
покинутості, поглиблене втратою багатьох соціальних ролей, може бути
компенсоване дружньою участю та увагою. Особлива провідна діяльність
останнього етапу даного вікового періоду – підготовка до смерті. Часто
вона виражається у залученні до релігії, частому відвідуванні кладовища,
розмовах із близькими про заповіт. Тому так важливо для людей похилого
віку слідування ритуалам, пов’язаним зі смертю та вмиранням. Тій же меті
підпорядковані нові інтереси, що часто притаманні людині даного
вікового етапу: звернення до природи, прагнення вдовольнятись малим,
бути корисним [5].
Висновки. У людей похилого віку спостерігається підвищення
особистісної тривожності, що спонукає сприймати життєво важливі
ситуації – як загрозливі. Криза у період старості являє наявність
внутрішнього конфлікту, пов’язаного зі змінами, що відбуваються в
соціальній і комунікативній сферах, а також фобічних переживань
(особливо танатофобічних).
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Психологічна криза у старості пов’язана не з втратою роботи як такої, а
зі зміною соціального статусу, зниженням самооцінки, порушенням
соматичного характеру, страхом старіння та ін. Відтак необхідною постає
психологічна робота з особами періоду пізньої дорослості.
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В статье показано, что подростки с трудностями в поведении при восприятии
других людей выделяют внешние особенности человека, в то время как подростки без
трудностей в поведении больше ориентируются на внутренние качества человека. И те
и другие подростки склонны относиться к другим людям в большей степени позитивно,
чем негативно.
Ключевые слова: девиантное поведение, подростки, социальная перцепция,
значимые другие, личностные конструкты, разнородность, положительные и
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Постановка проблемы. В психологической литературе все больше
поднимаются вопросы, связанные с причинами и условиями формирования
девиантного поведения у подростков [1; 2; 3]. Пристальное внимание к
данной проблеме связано и с тем, что девиантное поведение подростков
формируется в специфических условиях, которые можно рассматривать как
кризисные, и зачастую трансформируется в криминальные формы
поведения, (А. А. Меграбян, 1981; В. В. Королев, 1992). Кроме того, отмечено,
что девиантные формы поведения «молодеют», проявляясь не только в
среде подростков, но и среди школьников младших классов
(Л. М. Шипицына, 2000; А. С. Шустовский, 2000).
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Анализ актуальных исследований. Подростковый возраст, по
мнению ученых теоретиков и практиков, считается наиболее сложным
периодом в онтогенетическом развитии человека (С. Холл, Л. С. Выготский,
Т. И. Драгунова, Л. И. Божович, Д. И. Фельдштейн и др.). Это период
перехода от детства к взрослости, где явно переплетаются
противоречивые тенденции всего хода развития. Наиболее ярко
возрастные изменения обнаруживаются во взаимодействии подростка с
окружающими его людьми. Как известно, в этот период резко возрастает
роль общения со сверстником [4; 5]. Оно выходит за пределы школы и
выделяется в самостоятельную важную сферу жизнедеятельности детей.
По мнению Д. Б. Эльконина, общение для подростков становится
особой деятельностью, предметом которой является другой человек, а
содержанием – построение взаимоотношений и действий с ним. Внутри
этой деятельности происходит познание подростком другого человека и
самого себя, развиваются средства такого познания.
Познание себя и познание другого человека в подростковом возрасте
осуществляется в общении со значимыми людьми, которые оказывают
наибольшее влияние на развитие личности [6; 7]. Подросток использует
представления об этих качествах как «фильтр информации», соотнося
оценку других людей, себя и свое поведение. И чем более значимым является
для подростка его партнер по общению, тем в большей мере он влияет на
проявление различных качеств его личности [8; 9].
Цель статьи. Целью нашего исследования является изучение
содержания социальной перцепции у подростков с девиантным поведением.
Изложение основного материала. Исследование особенностей
социальной перцепции у подростков строилось на принципе единства
сознания и деятельности, который применительно к данному исследованию
состоял в том, что образ другого человека является результатом особой
познавательной активности, направленной на понимание этого человека.
Наиболее развернуто деятельность понимания другого человека
представлена в методике Дж. Келли. Он считал, что человек находится в
постоянном развитии, которое стимулирует поисковая исследовательская
деятельность человека. Результатом этой деятельности является
конструкт – элементарная единица мышления, в которой обобщение и
различение присутствуют одновременно. Человек судит о своем мире с
помощью понятных систем, или моделей, которые он создает и затем
пытается приспособить к объективной действительности [10].
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Дж. Келли подчеркивает, что конструкты – не изолированные
образования. Их взаимодействие носит целостный, системный характер,
они взаимодействуют друг с другом.
В качестве основного методического инструмента нами применялся
вариант техники репертуарной решетки личностных конструктов
Дж. Келли.
Выборку составили подростки школ г. Гродно (РБ). Использование
приемов простого случайного (рандомизированного) отбора позволило
нам обеспечить достаточную репрезентативность выборки. Испытуемые
были выбраны из списков детей, имеющих проблемы в поведении,
случайным образом. В исследовании приняло участие 189 человек, в
возрасте 10 – 15 лет. Все респонденты были разделены на 2 группы
(экспериментальную и контрольную).
Анализируя личностные конструкты с целью систематизации
эмпирического материала, мы подсчитали общее количество используемых
личностных конструктов каждым респондентом, а также количество
положительных и отрицательных конструктов по полюсу «сходство»,
используемых подростками при описании «значимых других».
Общее количество выявленных у каждого респондента конструктов
в абсолютных значениях без учета их разнородности составило у
подростков с девиантным поведением – экспериментальная группа
(97 респондентов) – 706 конструктов, у подростков контрольной группы
(92 респондента) – 761 конструкт. Среднее значение конструктов в группе
подростков с девиантным поведением равняется Мэ=7,2, в контрольной
группе Мк=8,27 (обнаружены статистические, значимые различия
t=2,21, при р<0,05).
Эти различия обнаруживаются и в качественных характеристиках
личностных конструктов. Выявлено, что в контрольной группе «словарь»
личностных конструктов респондентов более разнообразный, дети
используют большее количестве синонимов, различных словосочетаний,
в то время как подростки экспериментальной группы используют
меньше категорий, их словарь более бедный, дети чаще повторяют
характеристики, а в описании «значимых других» применяют одни
и те же словосочетания.
Количество выявленных личностных конструктов в индивидуальной
репертуарной решетке у всех респондентов, участвовавших в
исследовании, различно (от 1 до 13), в среднем 8 конструктов из
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тринадцати возможных. Были выявлены следующие особенности
использования конструктов респондентами.
Во-первых, наряду с двухполюсными конструктами наши респонденты
использовали характеристики только по полюсу «сходство», не обнаруживая
качество, отличающее двух субъектов восприятия от третьего.
Во-вторых, в характеристиках ролевых элементов по признаку
«сходство – различие» подростки использовали конструкты, один полюс
которого является положительным, а другой отрицательным, например,
«добрый – злой», «красивый – некрасивый».
В-третьих, были зафиксированы конструкты с двумя отрицательными
полюсами: «неопрятный – неуважаемый», «плохой – трусливый», или
конструкты только с положительными полюсами: «добрый – хороший»,
«честный – справедливый», «веселый – смешной» и т. д. В-четвертых,
выявленные конструкты имели неопределенную модальность, поэтому
трудно было понять, что за этим скрывается (например, «спорщик – скоро
соглашается», «смешной – не смешной», «знает что сказать – не знает что
сказать» и др.).
Для определения количества положительных и отрицательных
полюсов личностных конструктов нами были подсчитаны значения
«положительных – отрицательных» конструктов по полюсу «сходство»,
используемых подростками в характеристиках значимых других. Подростки
экспериментальной группы в характеристиках «значимых других»
используют 73,5% положительных конструктов и 26,5% отрицательных
полюсов конструктов. Подростки контрольной группы несколько чаще
приписывают значимым другим конструкты положительной модальности –
80,5%, и в меньшей степени конструкты с отрицательными полюсами –
19,5%. Различия между двумя группами статистически незначимы (р < ,05).
Анализ
положительных
и
отрицательных
характеристик,
приписываемых подростками обеих групп значимым другим, показал
наличие сходства в образе значимого другого. Подростки обеих групп
склонны приписывать людям ближайшего круга общения в большей
степени положительные качества, их обнаружено в среднем в 5 раз больше,
чем отрицательных.
Также нами проведен анализ использования подростками
положительных и отрицательных характеристик для оценки других людей
на разных возрастных этапах. Оказалось, что к 13-14 летнему возрасту у
подростков экспериментальной группы наблюдается увеличение почти в
полтора раза количества конструктов с отрицательной модальностью.
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К 14-15-летнему возрасту количество отрицательных конструктов,
приписываемых значимому другому, немного уменьшается. Такая же
особенность характерна и для подростков контрольной группы.
Также мы произвели подсчет всех характеристик, приписываемых
испытуемыми значимым другим по признаку «внешние ‒ внутренние
характеристики» и составляющих конструкт. Так, в экспериментальной
группе выявлено 483 (Хэ=4,97) внешних характеристик других людей
и 488 (Хэ=5,03) качеств, характеризующих внутреннюю сторону личности
значимого другого.
В контрольной группе выявлено 354 (Хк=3,87) внешних характеристик
значимых других и 624 (Хк=6,78) внутренних характеристик личности
значимого другого. Данные, полученные в обеих группах, подверглись
сравнению с использованием t-критерия Стьюдента.
В результате сравнения были выявлены статистически значимые
различия в применении качеств, характеризующих внешние аспекты
жизнедеятельности (t=3,92, р< 0,05), и качеств, характеризующих
внутреннюю сторону личности (t=5,26, р< 0,05).
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что подростки
контрольной группы склонны в большей степени обращать внимание на
внутреннюю психическую жизнь значимого другого. Это проявляется в
таких характеристиках, как «любящий», «честный», «справедливый»,
«завистливый», «доброжелательный», «бескорыстный» «любит шутить»,
«любит тишину», «задумчивый», «может обидеть», «он для меня дороже
всего», «интересующийся» и т.д.
В то же время в экспериментальной группе подростки больше склонны
выделять у значимых других черты, характеризующие внешние стороны
жизнедеятельности другого («смешной», «хулиган», «не пьет», «любит
футбол, спорт, математику», «маленький», «выглядит неважно»,
«разговорчивый», «дурные манеры общения», «ругается всегда», «родной»,
«аккуратный», «учитель», «веселый», «одноклассник», «красивые глаза» и
др.). За этим может стоять характер отношений, который складывается
между подростками с проблемным поведением и значимыми другими.
В силу своеобразного, поверхностного общения с другими людьми
«трудный» подросток видит только внешние особенности людей,
их поведенческие реакции, которые чаще всего возникают как ответ
на «стимул». Такое общение бывает одностороннее, непродуктивное
и в силу своей специфики не позволяющее подростку более глубоко познать
другого человека.
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Выводы. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что у
подростков экспериментальной группы словарь, используемых для
описания других людей характеристик, более беден и менее разнообразен,
чем у подростков контрольной группы. Это может говорить как о
стереотипности, так и более поверхностном восприятии лиц ближайшего
окружения девиантными подростками.
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РОЗДІЛ ІІІ
ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ОСОБИСТОСТІ
У КРИЗОВИХ, ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ
ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ
УДК 159.92
Біла І. М.
СПРИЙМАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
В умовах постійного зростання загального обсягу інформації існує реальна
інформаційно-психологічна загроза, небезпека інформаційного перевантаження психіки
людини. Важливо виявити симптоми інформаційної перевтоми та підібрати
реабілітаційні засоби.
Ключові слова: сприймання, інформаційний простір, реабілітація.

Постановка проблеми. Газетою Washington Post, як частина
соціального експерименту вивчення сприймання та пріоритетів людей, було
організовано та описано проект «Джошуа Белл грає інкогніто в метро»:
«Холодним січневим ранком на станції метро Вашингтона чоловік почав
грати на скрипці. Протягом 45 хвилин він зіграв 6 творів. За цей час, у годину
пік, повз нього пройшло більше тисячі людей, більшість з яких йшли на
роботу. Після трьох хвилин гри чоловік середніх років звернув увагу на
музиканта. Він уповільнив свій крок, зупинився на мить і ... поспішив далі у
своїх справах. За хвилину скрипаль отримав свій перший заробіток: жінка
кинула гроші у футляр і, без зупинки, продовжила свій шлях. Ще кілька
хвилин по тому перехожий оперся об стіну і почав слухати, але, незабаром,
він поглянув на годинник і продовжив ходу. Найбільша увага музикантові
дісталася від трирічного хлопчика. Його мама в поспіху вела його за собою,
але хлопчик зупинився щоб подивитися на скрипаля. Мама потягнула трохи
сильніше і хлопчик продовжив рух, постійно озираючись назад. Ця ситуація
повторювалася і з декількома іншими дітьми. Всі без винятку батьки не дали
їм можливості затриматися й на хвилину. За 45 хвилин гри тільки 6 осіб
ненадовго зупинилися і послухали, ще 20, не зупиняючись, кинули гроші.
Заробіток музиканта склав $ 32. Ніхто з перехожих не знав, що скрипалем був
Джошуа Белл – один з найкращих музикантів в світі. Грав він один з
найскладніших творів, з коли-небудь написаних, а інструментом служила
скрипка Страдіварі, вартістю $ 3,5 мільйона. Напередодні його виступу в
метро, на його концерті в Бостоні, де середня вартість квитка становила $
10000, був аншлаг.
Виклад основного матеріалу. Експеримент газети викликав
бурхливе обговорення в Інтернеті. Завдання дослідження полягало у
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наступному: з’ясувати, чи можуть люді у звичайному середовищі
сприймати твори мистецтв, музичні твори? Чи здатні вони у буденному
середовищі, в невідповідний момент відчувати красу та зупинитися, щоб
оцінити її? Один з висновків був наступним: «Якщо ми не можемо знайти
часу для того, щоб ненадовго зупинитися і послухати кращі з коли-небудь
написаних музичних творів у виконанні одного з найкращих музикантів
планети; якщо темп сучасного життя настільки всепоглинаючий,
що ми стаємо сліпими та глухими до таких речей – тоді що ж ще ми
втрачаємо» [2]? Зважаючи на результати, варто знайти причини та корені
хвороби «байдужості сприймання». Де і коли ми втрачаємо здібність
сприймати важливе і гарне, як сформувати вибірковість сприймання, його
естетичні, творчі характеристики?
Подивимось на проблему з іншого боку… Для нормального існування
людині необхідна їжа. Їжа – для шлунку, як біоенергетичний ресурс її
фізіологічного росту і їжа для мозку – пізнавальна інформація для
психічного,
інтелектуального
розвитку
суб’єкта.
Метафоричність
поставленої проблеми, проблеми необхідності пізнавальної інформації для
формування, розвитку психіки, підкреслює і посилює її значимість. А також
окреслює не менш значиму проблему, проблему якості, кількості і корисності
їжі, яку споживає людина. Відомо, що голодування організму (як харчове, а
так і інформаційна депривація) призводять до деградації та виснаження
організму. Переїдання також має невтішні наслідки – хвороби і рання смерть.
Неякісна їжа провокує отруєння організму. Тобто людині для нормального
існування та формування всіх її фізіологічних, психічних функцій, процесів
потрібна корисна і якісна їжа, й інформаційна зокрема.
У ранньому віці, коли дитина починає активно пізнавати світ,
оволодівати руховими навичками, предметною діяльністю, вона прагне
наповнити своє життя знаннями та враженнями про навколишнє. Але
дорослі частіше всього не зацікавлені у пізнавальній самостійності,
експериментуванні дитини, трактуючи їх як прояв зухвалості малюка, його
некерованості та прикриваються наслідками фізичної небезпеки.
Пізнавальну зосередженість вони частіше всього замінюють на суєтність, або
ж на «зручні» для них та «безпечні» для дитини заняття – ТБ, ПК тощо.
Інколи вони починають штучно прискорювати психічний розвиток дитини,
чи то в угоду своїм амбіціям, чи то за відсутності знань про психологічні
особливості віку дитини. Вони або починають вчити дітей читати, або
взагалі ігнорують прояви пізнавальної активності дитини протягом
дошкільного дитинства (їх часто дратують нескінченні дитячі «чому?»).
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Тобто сенсорному розвитку, пізнанню оточуючого світу дорослі не
приділяють належної уваги, часто вважаючи їх зовсім не важливим.
У підлітковому, юнацькому чи дорослому віці повсякчас панує
логічне мислення, а про відчуття і сприймання говорять лише на рівні
тваринних інстинктів. Справді, стикаючись із новим об’єктом пізнання
суб’єкт, не володіючи достатньою базою сенсорних еталонів та навичками
перцептивних дій, або ігнорує його зовсім, або ж навпаки приділяє йому
надмірну увагу, якщо це уміло представлений («знавцями»
психофізіології) стимул. Поступово протягом життя сенсорна база
заповнюється псевдоеталонами, якими людина й керується на рівні
рефлексів, при цьому озираючись на інших (раптом я не правильно
зрозумів, сприйняв не так як усі і т. п.).
Окрім сказаного, сьогодні існує реальна інформаційно-психологічна
загроза, адже в умовах постійного зростання загального обсягу інформації
збільшується небезпека інформаційного перевантаження психіки людини,
що може призводити до її гальмування, певного блокування. Це можна
порівняти із явищем надмірного збільшення кисню в середовищі, яке
призводить до негативної дії на живі організми. Кисень, необхідний для
життя, в той же час за умов його надлишку в середовищі, є отрутою для
різних представників тваринного й рослинного світу.
Метафоричним прикладом шкоди надміру навіть найкориснішого
може бути й зміст відомої дитячої казки «Горщик каші», коли горщик
наварив каші стільки, що важко було пройти вулицями міста. Подібне
відбувається із величезною кількістю доступної інформації й неможливість
повністю її «переварити», систематизувати, вибрати, що породжує
небажання, а потім і невміння концентруватися на одному, але об’ємному
джерелі. Інформаційне перевантаження призводить до виникнення проблем
із пам’яттю й до загального погіршення працездатності мозку.
Безліч цілей та завдань, що стоять перед сучасною людиною і
вимагають одночасності виконання – забирають багато енергії на процес
перемикання між ними, а не на їх виконання. З боку це виглядає як отупіння,
поверховість, відстороненість, якщо до свідомості не доходить інформація
ззовні. Коли людина відчуває в собі подібні симптоми і не розуміє їхніх
причин, вона не намагається скоротити кількість завдань, а навпаки
намагається прискорити процес перемикання між ними – зрештою це
призводить до перевтоми.
Також часто інформація надходить не у відповідь на запит, а сама
знаходить свого одержувача, при цьому споживач виявляється не готовий до
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її сприйняття й інформація не лише виявляється несприйнятою, але й
вносить істотний хаос в уявлення людини про світ. Саме хаос, відсутність
структури і викликає інформаційну перевтому.
На думку вчених, справлятися з інформаційною перевантаженістю
сьогодні стає все важче. Інформаційна картина все більше нагадує Twitter,
коли мільйони фактів, думок, ідей та оцінок протистоять одна одній, а число
охочих розповісти, продемонструвати або подискутувати росте з кожним
днем. Знайти істину в цих потоках інформації все важче. На Заході це явище
називають твіттерізацією культури, яка революційним чином змінила життя
мільйонів людей [3].
У потоці часто суперечливих даних людина починає губити деталі,
втрачає час, намагаючись зосередитися на малозначущих фактах, і в
результаті забуває про мету пошуків, оскільки обсяг робочої пам’яті мозку
обмежений. Коли мозок намагається вжити більше, ніж здатний, це
призводить до згубних когнітивних наслідків. У результаті людина взагалі
може відмовитися від прийняття рішення. Вчені відмічають симптоми
інформаційної перевтоми: відсутність ясності в голові, хаотична розумова
діяльність; погіршення пам’яті; настирлива музика або ж уривки фраз, які
звучать в голові; постійне бажання що-небудь сказати (щоб позбутися зайвої
інформації); міркування вголос, бурмотіння уві сні або перед сном; нудота,
напруженість щелеп, а також задньої частини шиї тощо.
Причинами інформаційної перевтоми може бути інтернет-залежність,
непомірний перегляд передач телевізора тощо. Людина, що працює в
Інтернеті, не відпочиває, а ще більше інформаційно завантажує себе, бо
отримує набагато більше інформації, ніж отримувала її раніше. Щоб знизити
інформаційне перевантаження варто: використовувати лише необхідну
інформацію; дотримуватись балансу праці та відпочинку; виконувати
завдання почергово; не братися за кілька справ одночасно. Варто складати
план робочого дня, визначаючи головні та другорядні завдання. Корисно
сісти на інформаційну дієту і провести тиждень або хоча б день без
телевізора або Інтернету. Відмовитися від використання комп’ютерів і
гаджетів після 22.00. Пройти тест, щоб зрозуміти рівень своєї залежності від
мережі та гаджетів [4].
Висновки. Нами розроблено шерег вправ для реабілітації стану
інформаційного перевантаження, розвитку сенсорики, почуття прекрасного,
навичок спостережливості, перцептивної діяльності, які можна
трансформувати для різновікової аудиторії [1]. У ході виконання завдань
учасники оволодівають посильними засобами подолання психологічної
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інерції мислення, творчого сприймання. Комплексні заходи забезпечать не
тільки покращення психічного стану, а й формування творчих процесів,
повноцінний розвиток особистості суб’єкта. Лише за умови дотримання всіх
вищезгаданих рекомендацій можна досягти стану перцептивної чутливості,
відновити, реабілітувати безцінне естетичне сприймання.
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КРИЗОВИЙ СТАН ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ (ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРОБЛЕМИ)
У статті аналізується проблема здоров’язбереження молоді. Особлива увага
приділяється мотиваційним компонентам збереження психічного та фізичного здоров’я
та насамперед свідомій мотивації на здоровий спосіб життя.
Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність, мотивація, криза.

Постановка проблеми. В умовах соціально-економічних перетворень
в Україні питання збереження здоров’я української нації належить до рангу
пріоритетних ідеалів і національних інтересів, зростають вимоги з боку
суспільства до якості підготовки педагогічних працівників, до рівня їх
професійної компетентності.
Педагогічна освіта виконує особливу, ключову функцію у формуванні
сучасної людини, її інтелектуального та духовного потенціалу. Стратегія
розвитку сучасного українського суспільства в умовах трансформацій
об’єктивно потребує підвищення вимог до освітньої системи та професійної
підготовки
фахівців
високої
кваліфікації.
В
цих
умовах
здоров’язбережувальна
компетентність
стає
основним
системоутворювальним фактором, що визначає виконання практичних
завдань формування здорового і освіченого підростаючого покоління.
Виклад основного матеріалу. За останні десятиріччя спостерігається
значне погіршення стану фізичного і психологічного здоров’я учнівської
молоді. Це зумовило переорієнтацію шкільних закладів на активне
впровадження системи здоров’язберігаючих заходів. Результати досліджень
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засвідчують, що лише 10-15% старшокласників мають високий рівень
фізичного здоров’я, 10% – вище середнього, до 30% – середній, 25% – нижче
середнього та решта учнів – низький рівень фізичної розвиненості. Ці дані
свідчать про значне погіршення стану здоров’я учнівської молоді. До 15%
учнів мають завищену самооцінку, 40-45% – адекватну, у решти
респондентів самооцінка занижена, що підтверджує висновки про наявність
у значної кількості старшокласників почуття неповноцінності і
невпевненості у собі, а це, водночас, заважає особистісній саморегуляції,
пригнічує психічний стан, спонукає до адиктивної поведінки. Значна частина
учнів старших класів (близько 10%) ставиться до своїх однолітків байдуже,
проявляє недоброзичливість, зневагу, що виявляє недостатній рівень їх
психологічного, духовного і соціального здоров’я.
Необхідно виділити наступні чинники незадовільного стану здоров’я
сучасних школярів, а саме: генетичні, екологічні, спосіб життя, брак знань
про здоровий спосіб життя, відсутність навичок підтримання та покращення
здоров’я. Незважаючи на те, що державою застосовуються різні заходи [1],
здоров’я школярів не покращується. Збільшення обсягу навчального
матеріалу та комп’ютеризація навчального процесу посилює вплив
гіподинамічного фактора на здоров’я школярів, збільшується дефіцит їх
рухової активності, що спричиняє напруження або зрив адаптаційних
процесів організму.
Аналізуючи данні МОЗ України за останні 5 років, можна зробити
висновок, що фізичне здоров’я учнів не покращилось, а навпаки по деяких
показниках навіть погіршилось [4]. І це все за умови, що в усіх ланках
системи освіти шляхом використання різних засобів виховання, як
стратегічне значення, закладаються основи для забезпечення і розвитку
фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я кожного члена
суспільства. Причини такого парадоксального негативного явища можуть
бути в наступному: 1) неефективність форм і методів формування
здоров’язбережувальної компетентності, які до сьогодні розроблялися в
академічній спільноті; 2) основна маса публікацій, присвячених шляхам
формування здоров’язбережувальної компетентності, в дійсності не
пройшли апробацію на практиці; 3) відсутність публічного доступу до
матеріалів реально апробованого передового педагогічного досвіду;
4) відсутність мотивації самих учнів до збереження власного здоров’я.
Перші дві причини можна пояснити рудиментарними, а в деяких
випадках прогресуючими проявами бюрократизму в освіті [2]. З усіх
перерахованих причин найважливішою, на нашу думку, є саме відсутність
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формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Аналізуючи
академічний корпус публікацій, які висвітлюють проблему формування
навичок здорового способу життя, можемо зробити висновок, що тільки для
невеликого кола педагогів пріоритетним є формування саме мотивації.
Свідома мотивація на здоровий спосіб життя – це шлях до фізичної та
психологічної гармонії, яка передбачає перегляд життєвих і ціннісних
пріоритетів, що забезпечують протистояння негативним явищам життя.
Мотивація – це спонукання, що викликає активність організму і визначає
спрямованість цієї активності [3, 10]. Ми можемо виділити наступні
мотиваційні категорії, які об’єднують близькі мотивації: 1) самозбереження;
2) підпорядкування етнокультурним вимогам; 3) можливість для
самовдосконалення; 4) отримання задоволення від самовдосконалення;
5) здатність до маневрів; 6) сексуальна реалізація; 7) досягнення
максимально можливої комфортності. Випадки, коли всі сім мотивацій є для
людини однаково значущими, зустрічаються вкрай рідко.
Слід зауважити, що ніякі інноваційні технології, форми і методи не
можуть змусити людину вести здоровий спосіб життя, охороняти і
зміцнювати власне здоров’я, якщо людина сама не буде свідомо формувати
власний стиль здорової поведінки. Однак протягом життя людина проходить
через різні мотивації. У дитинстві це підпорядкування етнокультурним
вимогам і отримання задоволення, в підлітковому віці – можливість для
самовдосконалення і здатність до маневрів. Для молодих людей, як не дивно,
іноді втрачає значимість перша мотивація – самозбереження. Здоров’я і сила
іноді
позбавляють
необхідної
обережності,
знижують
почуття
відповідальності за власний організм.
Висновки. Таким чином, зниження здоров’я молоді України є
наслідком нестійкої мотивації до збереження здоров’я, практична
відсутність механізмів впровадження принципів здоров’язбереження у
загальну практику загальноосвітніх та вищих навчальних закладів. Сучасна
освіта потребує нової стратегії, в якій компетентісний підхід буде основним і
братиме за мету орієнтувати підростаюче покоління на засади
здоров’язбереження, а саме: якість життя, здоровий спосіб життя, психічне та
фізичне здоров’я і розглядатися як основний компонент освіти.
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ВАГІТНІСТЬ ЯК КРИТИЧНИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ЖІНКИ ТА ЇЇ РОДИНИ
У статті розкриваються особливості перебігу вагітності як критичного періоду
життя жінки. Аналізуються різні типи психологічного компоненту гестаційної
домінанти. З’ясовуються можливості формування готовності до материнства.
Ключові слова: вагітність, психологічний компонент гестаційної домінанти,
пологи, готовність до материнства.

Постановка проблеми. У психології материнства вагітність
розглядають як критичний період життя жінки, коли можуть спливати
дитячі психологічні проблеми, проблеми взаємовідносин зі своєю матір’ю,
сімейні конфлікти. Виношування дитини потребує оновленого,
переосмисленого ставлення до свого майбутнього, рідних та близьких,
виникають думки щодо можливості подальшої роботи чи навчання,
побудови кар’єри. Особливо актуальним є дослідження проблематики
перебігу вагітності – дуже сильному за рівнем переживань та специфічному
за комплексом відчуттів періоду в житті жінки. З позиції аналізу вагітності як
умови розвитку материнства, актуальним є також вивчення психологічних
особливостей вагітних жінок, які надалі вплинуть на формування і розвиток
майбутніх стилів материнства, а саме останні безпосередньо відіграють
важливу роль у розвитку особистості дитини.
Аналіз актуальних досліджень. Дослідження психологічних
особливостей перебігу вагітності є темою досить молодою. Суттєвий внесок
в розробку питань формування та розвитку материнства внесли такі вчені як
Г. Г. Філіпова, С. Ю. Мещерякова, І. В. Добряков, Н. Н. Авдєєва, І. Ю. Хамітова,
Н. Лискіна, Р. В. Овчарова, М. С. Радіонова. Вивченням питань девіантного
материнства, яке проявляється у відмові від дитини та неадекватному
ставленні до особистості дитини, займались В. І. Брутман, В. А. Варга,
М. Панкратова, А. І. Захаров.
Мета публікації полягає у розкритті типів переживання вагітності та
можливостей психологічної допомоги.
Виклад основного матеріалу. У період вагітності часто відбуваються
особистісні зміни: зростає тривожність, підвищується залежність,
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з’являється «дитячість поведінки», безпомічність. Лікарі називають цей
стан «енцефалопатією вагітності», однак більшою мірою – це зміни на
психологічному та фізіологічному рівнях, а не на органічному. Так,
російська дослідниця Г. Г. Філіпова, розкриваючи структуру перебігу
вагітності, поділяє її на п’ять окремих періодів. Перший період
ідентифікації вагітності зазвичай починається і завершується до появи
перших фізіологічних змін в організмі та пов’язаний з усвідомленням
факту вагітності та прийняттям рішення про збереження вагітності.
Другий – триває до початку відчуття рухів і характеризується появою
симптоматики вагітності, неприємними фізичними відчуттями та змінами
в емоційному стані. Третій – поява та стабілізація відчуття рухів дитини.
Цей період вважають найсприятливішим у плані фізичного та емоційного
самопочуття матері. Поява рухів дає змогу конкретизувати образ дитини
та інтерпретувати її суб’єктивні стани. Четвертий період (сьомого та
восьмого місяця вагітності) і з медичного, і з психологічного погляду
вважають достатньо складним. У жінок часто погіршується самопочуття,
з’являється втомлюваність, ускладнюється рухова активність, часто
погіршується сон, виявляються також підвищення тривожності, страху
пологів та післяпологового періоду. В п’ятому передпологовому періоді
відбуваються найважливіші фізіологічні зміни в організмі жінки, що
готують її до пологів та післяпологового періоду. Зменшується страх перед
пологами. Важливим у цьому періоді є також формування адекватних
уявлень матері про пологи та післяпологовий період [4].
З психологічної точки зору правомірно говорити про синдром
вагітності, як новий психогенний стан, обмежений певним періодом часу,
який починається не в день запліднення, а при усвідомленні жінкою свого
нового стану. Синдром вагітності характеризується наступними
симптомами: афект усвідомлення себе вагітною; симптом прийняття
рішення; симптом нового «Я»: рефлексивне прийняття зміненого власного
образу «Я – вагітна» і визнання фізіологічних змін у своєму організмі;
симптом емоційної лабільності: емоційна дезадаптивність, коливання фону
настрою; симптом суперечливого ставлення до вагітності: з одного боку
гордість за свою повноцінність, можливість самореалізації, переживання
ідентичності власної статі, з іншого – страх і занепокоєння, які породжені
фантазіями та соціально нав’язаними установками. Ще одним симптомом є
симптом прийняття нового життя в собі: психічна перебудова
самосвідомості жінки з поступовим включенням до неї образу дитини. Для
самої майбутньої матері разом з дитиною виношується готовність до
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виконання материнської місії і виникає симптом перинатальної
дисморфофобії: почуття тривоги за здоров’я і повноцінність майбутньої
дитини. І останнім є симптом завищених домагань по відношенню до інших:
схильність наділяти своє звичне соціальне оточення новими якісними
характеристиками на тлі підвищеної вимогливості.
У переживаннях вагітної оживають переживання матері по
відношенню до свого сексуального партнера, свого тіла і дитини. Якщо мати
не отримувала задоволення від свого тіла, а вагітність призводила до
дискомфорту та страждань, їй хотілося якнайшвидше звільнитися від плоду,
то у дочки можуть проявитися не тільки депресія і підвищена тривожність, а
й фізіологічні ускладнення вагітності (токсикози, загрози викиднів та ін.) [2].
Слід зазначити, що у психології вагітної жінки особливо важливою є
можливість прогнозувати відхилення від адекватної материнської поведінки
та проектування можливого психологічного втручання. Саме з цією метою
розробляють типології та способи вияву ставлення жінки до вагітності.
Під час пренатального періоду розвитку дитина живе практично одним
життям з матір’ю. Тому порушений перебіг фізіологічних і нервово-психічних
процесів в майбутньої матері може істотно вплинути на особливості
формування психічних функцій дитини. У сучасних дослідженнях [1; 2; 4]
використовуємо термін «гестаційна домінанта» (від лат. gestatio – вагітність,
dоminans – панівний), який був запропонований І. А. Аршавським на основі
вчення А. А. Ухтомського про домінанту. Дане поняття найбільш вдало
відображає особливості перебігу фізіологічних та нервово-психічних
процесів в організмі вагітної жінки. Гестаційна домінанта забезпечує
спрямованість всіх реакцій організму на створення оптимальних умов для
розвитку ембріона, а потім плоду [1].
Розрізняють фізіологічний і психологічний компоненти гестаційної
домінанти, котрі, відповідно, визначаються біологічними або психічними
змінами, які відбуваються в організмі жінки. Психологічний компонент
гестаційної домінанти (ПКГД) являє собою сукупність механізмів психічної
саморегуляції, які з’являються у жінки при виникненні вагітності,
спрямованих на виношування, народження та створення умов для розвитку
майбутньої дитини, що формують ставлення жінки до своєї вагітності, її
поведінкові стереотипи [5].
Відповідно до типу гестаційної домінанти І. В. Добряков виділяє
наступні типи переживання вагітності: оптимальний, гіпогестогнозичний,
ейфоричний, тривожний, депресивний, які відображають особистісні зміни та
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реакції жінки, тобто зміни в системі її відносин. Визначені типи мають
наступні характеристики:
− Оптимальний тип ПКГД спостерігається у жінок, які відповідально,
без зайвої тривоги ставляться до своєї вагітності. У таких випадках, як
правило, подружня пара зріла, відносини в сім’ї гармонійні, вагітність бажана
як для жінки, так і для чоловіка. Жінка продовжує вести активний спосіб
життя, але своєчасно стає на облік в жіночу консультацію, виконує
рекомендації лікарів, дбає про своє здоров’я, з задоволенням займається на
курсах допологової підготовки. Оптимальний тип сприяє формуванню
гармонійного типу сімейного виховання дитини.
− Гіпогестогнозичний тип ПТГД (від гр. hypo – префікс, який означає
слабку вираженість; лат. gestatio – вагітність; гр. gnosis – знання)
притаманний жінкам, які не закінчили навчання, захоплені роботою. Серед
них трапляються як юні, так і зрілі жінки. У перших вагітність часто
незапланована і застає зненацька. Вони продовжують навчання,
відвідують дискотеки, займаються спортом, подорожують. Жінки другої
підгрупи, як правило, вже мають професію, захоплені роботою, нерідко
займають керівні посади. Вони планують вагітність, так як справедливо
побоюються, що з віком підвищується ризик виникнення ускладнень. З
іншого боку, ці жінки не схильні змінювати життєвий стереотип. Жінки з
гіпогестогнозичним типом ПКГД не хочуть ставати на облік в жіночу
консультацію, виконувати поради лікарів, скептично ставляться до курсів
допологової підготовки. Після пологів у них часто спостерігається
гіполактія (від гр hypo – зниження, нестача, лат. lac (lactis) – молоко).
Догляд за дитиною, зазвичай, передоручається іншим людям. Нерідко цей
тип також зустрічається в багатодітних матерів. Частіше
його
супроводять такі типи сімейного виховання, як гіпопротекція, емоційне
відчуження, не розвиток батьківських почуттів.
− Ейфоричний тип ПТГД спостерігається у жінок з істеричними рисами
особистості, а також у тих, які довго лікувалися від безпліддя. Нерідко
вагітність у них стає засобом маніпулювання, способом змінити відносини з
чоловіком, досягнення меркантильних цілей. При цьому декларується
надмірна любов до майбутньої дитини, труднощі, які виникають,
перебільшуються. Жінки претензійні, вимагають від оточуючих підвищеної
уваги, виконання будь-яких примх. Вони відвідують курси допологової
підготовки, але прислухаються не до всіх порад і не всі рекомендації
виконують або роблять це формально. Ейфоричний тип ПКГД
супроводжується гіперпротекцією. Часто спостерігається перенесення
конфлікту між подружжям в сферу виховання.
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− Тривожний тип ПКГД характеризується високим рівнем тривожності
у вагітних, що впливає на їхній соматичний стан. Тривога може бути цілком
виправданою (наявність гострих або хронічних захворювань, дисгармонійні
відносини в родині, незадовільні матеріально-побутові умови і т. п.). У деяких
випадках вагітні жінки або переоцінюють наявні проблеми, або не можуть
пояснити, з чим пов’язана тривога, котру вони постійно відчувають. Нерідко
тривога супроводжується іпохондричністю. В материнській ролі такі жінки
відрізняються підвищеною моральною відповідальністю, невпевнені в своїх
силах і здібностях виховувати дитину.
− Депресивний тип ПКГД проявляється, перш за все, різко зниженим
фоном настрою у вагітних. Жінка, яка мріяла про дитину, може
стверджувати, що тепер не хоче її, не вірить в свою здатність виносити та
народити здорове дитя, боїться померти при пологах. Часто у жінок цього
типу виникають думки про власну потворність, страх бути покинутими
чоловіком, вони часто плачуть. В деяких сім’ях подібна поведінка майбутньої
матері може дійсно погіршити її стосунки з родичами, які пояснюють все
примхами, не розуміючи, що жінка нездорова. Це ще більш погіршує її стан. У
складних випадках з’являються надцінні, а інколи і маячні іпохондричні ідеї,
ідеї самоприниження, виявляються суїцидальні тенденції.
Слід зазначити, що депресивний та тривожний типи ПКГД частіше
формуються у вагітних жінок в зв’язку з необережними висловами,
вчинками медичного персоналу, що являється ятрогенним. Відхилення в
процесі сімейного виховання при цьому типі ПКГД аналогічні тим, що
розвиваються при тривожному типі, але більш виражені. Трапляються також
емоційне відчуження, жорстоке ставлення. При цьому мати відчуває почуття
провини, що погіршує її стан [2].
Найбільш яскраво всі перераховані вище симптоми проявляються під
час першої збереженої вагітності. Саме перша вагітність є своєрідною
репетицією майбутнього зрілого материнського ставлення до дітей. Для
надання допомоги важливо розуміти, які фактори впливають на можливість
сформувати у вагітної жінки глибоку готовність до материнства. Так,
Т. М. Титаренко вважає, що такій особистісній трансформації сприяють
близькі і перш за все люблячий чоловік, який підтримує та розуміє жінку [3].
Крім того, ефективною може бути і самодопомога, яка складається з
наступних кроків. По-перше – це розуміння власного відношення до стану
вагітності. Вміння розуміти ті зміни, що кожен день відбуваються в житті та
почуття. По-друге, жінці важливо розуміти, який стиль перебігу вагітності
притаманний саме їй і в чому особливості цього неповторного стилю [3].
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Крім того, Т. М. Титаренко рекомендує писати розповіді про своє
майбутнє, про життя, яке буде після пологів. Аналізувати, в якому жанрі була
написана історія, весела вона чи сумна, чим відрізняється майбутнє життя
від того, яке було до вагітності. Ці питання корисно обсудити з чоловіком,
матір’ю, подругами, з лікарем, іншими вагітними жінками. Сьогодні існують
групи, в яких вагітні мають можливість готуватися до пологів, виконувати
фізичні вправи, засвоюються релаксаційні вправи, дихальні гімнастики,
проходити психологічні тренінги та ін. Саме група дає можливість відчути
себе серед жінок з подібними проблемами, отримати відклик на власні
сумніви, страхи, песимістичні прогнози. Підтримка, відкритість, зворотній
зв’язок роблять атмосферу групи особливо цілющою.
Висновок. Таким чином, дослідження та розуміння психологічних
особливостей вагітних жінок дозволяють створювати оптимальні умови
перебігу вагітності, що в свою чергу дають можливість прогнозувати
здоровий розвиток майбутньої дитини.
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ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК НАСЛІДОК ПЕРЕЖИВАННЯ ПІДЛІТКАМИ
ЕМОЦІЙНО СКЛАДНОЇ ЖИТТЄВОЇ СИТУАЦІЇ
Розглянуто особливості переживання підлітками емоційно складних життєвих
ситуацій, які найчастіше провокують занурення у віртуальний світ, що у свою чергу може
породжувати інтернет-залежність.
Ключові слова: адиктивна поведінка, віртуальне спілкування, інтернетзалежність, емоційно складна життєва ситуація.

Постановка проблеми. Одним із наслідків переживання життєвої
кризи є адиктивна поведінка. Існує декілька видів такої поведінки
(наркоманія, ігроманія, алкоголізм, тютюнокуріння) і вони вважаються
асоціальними та потребують постійного контролю суспільства. Але є певні
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адитивні прояви, які не несуть в собі прямої загрози суспільству, але мають
негативні наслідки для особистості та соціуму в цілому. До таких відноситься
комп’ютерна або інтернетна залежність. Головною проблемою такої
адиктивної поведінки є втрата соціально-комунікативних навичок,
десоціалізація та ізольованість, що і надалі сприяє відчуженості особистості
від соціального світу.
Сьогодні перебування у мережі «Інтернет» іде паралельно із
звичайним життям будь-якої людини. Це явище нового часу впливає на
психічний розвиток людини, на її взаємовідносини в соціумі, взагалі
на розвиток суспільства, тому це питання потребує значної уваги.
Але вчені попереджують нас, вказуючи на те, що у нереальність можна
зануритися, загалом відірвавшись психікою від світу реального [4].
Необхідно контролювати процес взаємодії людини (особливо дитини) з
віртуальною реальністю для того, щоб не відбулася заміна реального
світу на віртуальний.
Аналіз актуальних досліджень. Проблема комп’ютерної залежності
багатоаспектна, тому її досліджують психологи, лікарі, педагоги та
соціологи. У соціологічній літературі проблеми ігрової поведінки та ігрової
діяльності вивчались у контексті проблем соціалізації та засвоєння
соціальних ролей. Це праці Дж. Босарда, М. Вебера, Б. Малиновського,
Дж. Г. Міда, Р. Мертона, Я. Морено, Т. Парсонса, Г. В. Плеханова, Г. Ріккерта,
Н. Смелзера, Г. Спенсера, Г. Тарда, Т. Шибутані. Соціокультурні та історичні
проблеми виховання у грі розглядались в працях істориків, культурологів,
соціологів культури Ф. Ареса, Г. Дайн, Е. А. Покровського. Починаючи з
кінця ХХ століття деякі аспекти ігрової діяльності старших школярів і
молоді розглядались в контексті проблематики вільного часу і організації
дозвілля. Це праці Л. А. Гордона, Т. М. Дридзе, Л. Б. Когана, В. А. Лапшова,
В. Д. Патрушева, Н. В. Коритнікової.
Виклад основного матеріалу. Комп’ютерна залежність – різновид
психічної залежності, що розповсюджується в Україні протягом останніх
років. Сутність проблеми полягає у відчуженні від реального світу, втраті
комунікативних навичок (в основному, невербальних), десоціалізації та
зниженні рівня адаптаційних здібностей.
Дослідниками було встановлено, що високий рівень прояву Інтернетзалежності у підлітків частіше за все викликаний порушеннями
міжособистісної взаємодії з різними соціальними групами (родина, друзі,
шкільний колектив) [3]. Такі проблеми у житті підлітка можна розглядати як
емоційно складні життєві ситуації (далі ЕСЖС). За визначенням
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Т. М. Титаренко, ЕСЖС – це значуща для особистості ситуація, що спрямована
на емоційно-мотиваційну сферу і передбачає необхідність переживання як
процесу [5]. До таких ситуацій, які найчастіше провокують занурення
підлітків у віртуальний світ, можна віднести: неможливість задоволення
основних потреб молодої людини у визнанні, повазі, любові з боку близького
оточення (референтної групи); заборона бажаного, перешкоди на шляху
досягнення мети; образи, обман; невміння або небажання відповідати за свої
слова, дії, вчинки у реальному житті тощо. Тому одна з пріоритетних потреб
підліткового віку – потреба в спілкуванні – реалізується в основному у
всесвітньому інформаційному просторі, що й призводить до формування
високого рівня залежності від мережі Інтернет [6].
У сучасному житті все більше набирає обертів віртуальне спілкування.
Таке спілкування не передбачає наявності живої людини поруч. Це
спілкування, яке характеризується певним набором знаків, символів.
Можливість такого спілкування виникає в сучасному світі в інформаційному
потоці, який пропонує наявність великої кількості інформації. Це
відбувається віртуально, без наявності звуку, жестів. При такому спілкуванні
людина відчуває себе вільною, розкривається, у неї пропадає страх,
з’являються нові відчуття, вона може обробляти безліч одержуваної
інформації. При спілкуванні в колективі, припустимо, можна багато часу
витратити на те, щоб вислухати людину, у віртуальному спілкуванні така
інформація засвоюється набагато швидше. Але в такому спілкуванні відсутні
емоції, які допомагають визначати напрямок подальшої бесіди.
У віртуальному спілкуванні прискорюються процеси взаємодії, воно
дозволяє одночасно спілкуватися з декількома членами комунікативної
взаємодії. Але таке спілкування знецінює живу мову, негативно впливає на
особистість людини. Цей вплив позначається на знищенні системи мовних
навичок, форм спілкування реального і стратегії напрямків у контактах
особистісних. Людина губиться в обстановці реальності. Вона стає успішною
у віртуальному світі, тому що успішно опановує потік інформації та
направляє її в певному напрямку, але в повсякденному житті вона стає
самотньою. Невміння успішно перенести віртуальне спілкування в реальне,
перетворює людину на замкнутого індивіда, який прагне скоріше
повернутися до віртуального світу.
Суспільство розвивається і формується безпосередньо зі зміною форми
і змісту мови. Це відбувається зі зміною мислення і розвитком прогресу.
Суспільство проходить у своєму розвитку певні щаблі. Якщо залишатися
тільки у віртуальному спілкуванні, то можна досягти висот в
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інформаційному просторі, розширити коло знайомств, але стати набагато
біднішими. Віртуальне спілкування визначає свою мову, яка стабільна і не
пов’язана з традиціями і культурою, виробленою століттями. Віртуальне
спілкування, згодом, призводить до деградації особистості, оскільки
мислення розвинене тільки на певному етапі. У живому спілкуванні
передбачається розвиток мовних навичок і форм спілкування, що служить
накопиченню смислових значень інформації. Віртуальне спілкування може
бути глибоким і довготривалим. Але таке спілкування дуже обмежено, не
наділене багатими формами реального спілкування, формує нову свідомість
і, відповідно, нове мислення і ставлення до навколишнього світу. Віртуальна
людина стає залежною від інформаційного контакту. Вона починає жити
віртуальним життям, в реальному житті вона вже не вміє себе проявити, а у
віртуальному світі почуває себе дуже комфортно. Наслідки можуть бути
катастрофічні – втрачений зв’язок із зовнішнім реальним світом, оскільки
втрачається або відбувається заміна традиційної мови на мову віртуальну.
Отже, пристрасть до віртуального спілкування може породжувати
інтернет-залежність, яка впливає на розвиток особистості. Особливо це
стосується підліткового віку, в якому відбувається активний розвиток
самосвідомості. Тому сучасні дослідження необхідно спрямовувати на
вивчення причин розвитку інтернет-залежності та чинників, які можуть
запобігти цьому явищу.
Згідно з результатами дослідження індивідуально-психологічних
чинників та їх взаємозв’язку з різними рівнями інтернет-залежності,
встановлено, що високий рівень залежності у підлітковому віці корелює з
наступними
індивідуально-психологічними
особливостями:
низька
самооцінка; високий рівень прояву суб’єктивного відчуття самотності;
високий рівень схильності до психоактивних речовин, серед яких
переважають алкоголь та легкі наркотики; наявність симптомокомплексу
алекситимії; соціальна дезадаптація, як наслідок порушення взаємин
підлітків із суспільством і різними соціальними групами; низький рівень
сформованості організаторських та комунікативних здібностей; виражені
акцентуації характеру (гіпертимна, шизоїдна, нестійка) [2].
Також психологами були виділені наступні типи поведінки підлітків в
мережі Інтернет: обсесивно-пошуковий тип (основним є використання
Інтернету для здійснення ділових справ, інформаційних контактів),
компенсаторний тип (характерне спілкування з віртуальними партнерами, з
різних причин: пізнання нових людей, їх інтересів, а також можливість
творчого пред’явлення себе, свого образу), емоційно-залежний тип (мережа
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Інтернет є необхідною емоційною взаємодією, а спроби відірвати підлітка від
цієї діяльності викликають неприємні почуття), комунікативний тип
(прагнення реалізувати мету: спілкування з реальними друзями та контакти,
близькі за інтересами), кіберсексуальний тип (орієнтований на пошук в
Інтернеті сексуальної інформації) [2].
Висновки. Таким чином, інтернет-залежність можна вважати певною
особистісною характеристикою, що виступає як сукупність когнітивних,
емоційних та фізіологічних порушень, яка може бути викликана
загостренням конфліктної ситуації у житті підлітка. Патологічне
використання мережі Інтернет виникає за типом механізму компенсації.
Воно швидко фіксується і включається в систему мотивації поведінки.
Переважаючим чинником, що сприяє розвитку такої адиктивної поведінки, є
порушення міжособистісної взаємодії з батьками, вчителями, однолітками,
що переживається підлітком як емоційно складна життєва ситуація.
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ОСОБИСТІСТЮ СИНДРОМУ ВТРАТИ
Розглядаються різні підходи до розуміння процесу переживання горя, окреслено
шляхи подолання кризової ситуації, пов’язаної з втратою близької людини.
Ключові слова: синдром втрати, реакції горя, посттравматичне зростання,
копінг-стратегії, психологічна допомога.

Постановка проблеми. Афектогенні життєві ситуації як ситуації
емоційної напруженості провокують психологічні травми, що порушують
психологічний захист особистості, спричиняють виникнення невизначеності
там, де потрібне стабільне стереотипне ставлення до дійсності. Це порушує
внутрішню рівновагу особистості, її адаптованість у реальному світі.
Втрата людини – завжди важкий удар для її близьких, незалежно від
того, унаслідок чого вона настала. Проте наразі ця проблематика
залишається відкритою для дослідження, хоча актуальність психологічних
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особливостей синдрому втрати зростає з кожним роком. З’ясовано, що на
сьогоднішній день немає теорії горя (втрати), що адекватно пояснює, як
люди долають ці негаразди, чому вони по-різному переживають мінливі
ступені складної життєвої ситуації, як і через який час вони пристосовуються
до життя без значимих померлих людей.
Аналіз актуальних досліджень. З. Фройд у статті «Скорбота і
меланхолія»,
американський
психіатр
Е. Ліндеманн
у
книзі
«Симптоматологія і робота гострого горя» називають процес адаптації до
нещастя «роботою горя». Р. Кочюнас «роботу горя» характеризує як
когнітивний процес, що містить зміну думок про померлого, біль
утрати, спробу відмежуватись від утраченої людини, пошук свого місця за
нових обставин [1]. Суттєве значення для вивчення цієї проблеми мав
аналіз
наукових
розробок
російських
вчених
Є. П. Корабліної,
І. А. Акіндінової,
А. А. Баканової,
А. М. Родиної,
А. А. Осипової,
Є. М. Черепанової, С. А. Шефова. Також без уваги не залишилися і практичні
розробки українських вчених – О. В. Тімченко, В. Є. Христенка,
С. М. Миронця, Н. В. Оніщенко, С. Ю. Лєбєдєвої та ін.
Виклад основного матеріалу. Існує декілька класифікацій реакцій
горя. Дослідники виділяють від 3 до 12 стадій або етапів. Виявлено, що
прорив у дослідженні психології втрати здійснила Е. Кюблер-Росс, яка
у 60-х роках ХХ століття вивчала процес помирання важкохворих у
лікарнях і вперше науково обґрунтувала етапи переживання смерті.
Відповідно до її теорії є п’ять етапів синдрому втрати, котрі послідовно
змінюють один одного: 1) заперечення реальності, 2) злість та пошук
винуватого, 3) пошук компенсації, 4) депресія, 5) прийняття [2].
Дж. Рейнуотер виокремлює три стадії переживання втрати близької
людини: а) емоційний шок, заціпеніння та закам’янілість, під час яких
людина щохвилини повинна нагадувати собі про те, що сталось; б) горе й
страждання, які часто корелюють зі злістю й провиною; мисленнєві ігри типу
«якщо б я тільки…», «сентиментальні спогади»; в) вирішення, прийняття й
розуміння того, що сталося, або що життя продовжується і треба знайти в
собі сили жити далі [5].
У цих класифікаціях передбачається, що людина, яка переживає втрату,
рухається від стадії до стадії [8]. Однак деякі фахівці критикують даний
підхід. Вони вважають, що основна складність використання цих
класифікацій полягає у відсутності чітких границь між стадіями, а
періодично виникаючих рецидивах хворобливого стану, коли пацієнт
повертається на вже минулу, начебто б успішно прожиту стадію [6].
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Останнім часом поширення одержав новий погляд на роботу із
клієнтом, що горює, запропонований Дж. В. Ворденом. Він запропонував
варіант опису реакції горя не по стадіях або фазах, а через чотири завдання,
які повинні бути виконані особою, що горює при нормальному плині горя.
Цей підхід найбільш зручний для клініцистів і найбільш близький до теорії
Фройда із роботою горя. Перше завдання – визнання факту втрати. Друге –
полягає в тому, щоб пережити біль втрати. Мається на увазі, що потрібно
пережити всі складні почуття, які супроводжують втрату. Наступне завдання,
із яким повинен упоратися той, що горює, це налагодження оточення, де
відчувається відсутність покійного. Останнє, четверте завдання – це
вибудувати нове відношення до померлого та продовжувати жити [9]. Таким
чином, більшість сучасних фахівців виділяють різноманітні варіанти плину
та мінливість переживань горя, які значно відрізняються за інтенсивністю та
тривалістю серед культурних груп і в різних людей.
Незважаючи на те, що горе – нормальна зворотна реакція на втрату
близької людини, іноді воно може породжувати досить дивні реакції, що
викликають побоювання. Кожна людина переносить страждання своїм
власним унікальним чином і потребує підтримки, розуміння. У такій ситуації
необхідно допомогти людині по-справжньому пережити втрату, зробити
роботу горя, а не притупити гостроту душевних переживань. Процес
скорботи, оплакування не є якоюсь неадекватною реакцією, від якої треба
вберегти людину, з гуманістичних позицій він прийнятний і необхідний.
Життя показує, що наслідки криз можуть бути різними, як негативні,
так і позитивні. Зрештою криза постає водночас і як загроза для особистості,
і як можливість для росту. На думку Д. О. Леонтьєва, якщо у людини
залишається смисл в ситуації травми, то після перенесеного горя може
відбуватися посттравматичне зростання. Якщо смисла немає і людина
запитує себе – «за що мені таке?», не розуміє як і чому це сталося, вона просто
звалюється у травму, при цьому ефекти росту спостерігаються дуже рідко [3].
Природно, що успіх у розв’язанні складної життєвої ситуації залежить
передусім від самої людини. Важливими показниками у суб’єктивній картині
складної життєвої ситуації являються уявлення про ситуацію та способи її
подолання. У психологічній літературі використовується низка термінів
(копінг, копінгові дії, копінг-стратегії, копінгові стилі, копінг-поведінка), за
допомогою яких визначають індивідуальну адаптаційну реакцію людини до
складної життєвої ситуації.
Результати аналізу сучасних наукових підходів свідчать, що
психічне і фізичне самопочуття залежить від вибору індивідом
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копінг-стратегії у момент зіткнення з психотравмуючою ситуацією.
Р. Лазарус і С. Фолькман [10] розглядають копінг як динамічний процес,
що визначається суб’єктивністю переживання ситуації, стадією розвитку
конфлікту, зіткненням суб’єкта з зовнішнім світом. Вони позначили
психологічне подолання як когнітивні і поведінкові зусилля особистості,
спрямовані на зниження впливу стресу. Індивід оцінює для себе величину
потенційного стресора, співставляє вимоги середовища з власною оцінкою
ресурсів, якими він володіє, щоб з оптимальною ефективністю справитися
з цими вимогами. Копінг-механізми визначають ступінь адаптації
особистості до ситуації. Авторами зазначається, що форма поведінки в тій
чи іншій ситуації залежить від особистісних характеристик індивіда та від
ситуації, яка в рамках даного підходу є вирішальною. Активна форма
копінг-поведінки, активне подолання є цілеспрямованим усуненням або
послабленням впливу стресової ситуації. Пасивна копінг-поведінка, або
пасивне подолання, передбачає використання різного арсеналу механізмів
психологічного захисту, які направлені на зниження емоційної напруги, а
не на зміну стресової ситуації.
Використання активних поведінкових стратегій подолання стресу і
відносно низька сприйнятливість до стресових ситуацій сприяють
поліпшенню самопочуття. А до його погіршення і наростання негативної
симптоматики призводять намагання уникнути проблеми і застосування
пасивних стратегій, спрямованих не на вирішення проблеми, а на зменшення
емоційної напруги.
До активних стратегій відносять стратегію «вирішення проблем», як
базову копінг-стратегію. Вона містить усі варіанти поведінки людини,
спрямовані на вирішення проблемної чи стресової ситуації, а також
стратегію «пошук соціальної підтримки», спрямовану на одержання
соціальної підтримки від середовища. Пасивна копінг-поведінка забезпечує
використання варіантів поведінки, що містять базову копінг-стратегію
«уникання», водночас необхідно враховувати, як свідчать результати деяких
досліджень, що певні форми уникання можуть мати й активний характер.
Незважаючи на існування різних класифікацій, більшість дослідників
виділяє три базові стратегії копінг-поведінки: розв’язання проблеми,
пошук соціальної підтримки, уникнення стресової ситуації. Крім того,
зазначається, що реалізація копінг-стратегій може відбуватися в трьох
сферах: поведінковій, когнітивній і емоційній. На основі критерію
адаптивності копінг-стратегії диференціюються на адаптивні, відносно
адаптивні, неадаптивні.
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Висновки. Виходячи з цього, основне завдання психологічної
допомоги у ситуації втрати близької людини полягає в тому, щоб
зрозуміти, яку копінг-стратегію намагається застосувати людина,
скорегувати шляхи виходу із складних обставин, допомогти перебудувати
своє життя після втрати, знайти смисл у кризовій ситуації та у різних
сферах подальшої життєдіяльності.
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ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО: ВИДИ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
У статті розглядається поетапність роботи психолога з учасниками АТО під час
психологічної реабілітації. Показані особливості кожного напряму психологічної
допомоги.
Ключові слова: психологічна допомога, реабілітація, посттравматичний розлад,
діагностика.

Постановка проблеми. Події в зоні антитерористичної операції мають
сильний вплив на психіку учасників бойових дій, піддають їх якісним змінам,
що можуть проявлятися від чітко виражених форм до зовні малопомітних,
прихованих, мов би «відстрочених» в часі реакцій. Наслідки війни впливають
не тільки на психофізичне здоров’я військовослужбовців, але і на їх
психологічну врівноваженість, світогляд, стабільність ціннісних орієнтацій
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та ін. Тому з отриманими психотравмами необхідно працювати комплексно, і
чим раніше надана спеціальна медико-психологічна допомога, тим краще
прогноз розвитку особистості на майбутнє.
Аналіз актуальних досліджень. Питанням роботи з наслідками
психотравми, дослідженням її психологічного змісту та структури
присвячено багато наукових праць (Дж. Боулбі, О. М. Волкова, Н. О. Зінов’єва,
Д. Єнікєєва, Д. Калшед, А. І. Красило, Д. Лейн, І. Г. Малкова-Пих, І. І. Молодик,
А. А. Осипова, Н. Пезешкіан, С. Л. Соловйова, Н. В. Тарабріна, Л. В. Трубіцина,
О. М. Черепанова та ін.). Все це визначає високу ступінь відкритості до обміну
знаннями і діалогу спеціалістів різних суспільних наук і чинить позитивний
вплив на розвиток результатів досліджень психотравми.
Виклад основного матеріалу. Відсутність спеціальних медикопсихологічних заходів з відновлення травмованої, деформованої психіки, а
саме психологічної реабілітації, веде до хронічного перебігу психічних
розладів. Наслідки ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) призводять
до зміни особистості, соціальної та професійної дезінтеграції, алкоголізації і
наркотизації, суїцидів.
Основним психотравмуючим впливом бойової обстановки є досить
тривале перебування військовослужбовців в умовах специфічного бойового
стресу, що накладає свій негативний відбиток. У період бою дія стресу
виконує певну позитивну функцію для людини, проте після закінчення війни
вона стає негативним, руйнівним чинником в силу постстресових реакцій.
Особи, у яких зазначаються реакції дезадаптації, потребують медикопсихологічної допомоги, у спеціальних заходах психокорекції.
Основна мета практичного психолога: підтримка й відновлення
психофізичного та соматичного здоров’я. Фахівець проводить роботу з
виявлення умов, що перешкоджають гармонійному розвитку особистості
пацієнта чи утруднюють його.
Психологічна допомога бійцям АТО повинна сприяти успішній
адаптації військовослужбовця до нових умов життя. Термін «психологічна
реабілітація» (від латинського rehabilitatio – відновлення) найбільш точно
відображає процес і результати діяльності психолога при наданні
допомоги в процесі соціально-психологічної адаптації. Напрями
психологічної допомоги:
1. Діагностика синдрому соціально-психологічної дезадаптації у
військовослужбовця
(психоемоційного
стану
на
«громадянці»,
використовуваних стратегій адаптації, поведінки) на підставі результатів
психодіагностики індивідуальних особливостей військовослужбовця.
249

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
2. Психологічне консультування (індивідуальне та сімейне).
В індивідуальних бесідах необхідно дати військовослужбовцям можливість
висловити все наболіле, виявляючи зацікавленість їх розповіддю. Потім
доцільно роз’яснити, що пережитий ними стан – тимчасовий, він
притаманний всім, хто брав участь у бойових діях. Дуже важливо, щоб вони
відчули розуміння і побачили готовність допомогти їм з боку не тільки
фахівців, але і близьких, рідних. Потужним засобом психологічної реабілітації
є щирий прояв розуміння і терпіння до проблем осіб, які пережили
психотравматичні військові умови. Відсутність такого розуміння і терпіння з
боку близьких призводить часом до трагічних наслідків.
3. Психокорекційна робота. Психологічна корекція або психокорекція –
це діяльність по виправленню (коригуванню) тих особливостей психічного
розвитку, які за прийнятою системою критеріїв не відповідають
оптимальній моделі (нормі).
4. Навчання навичкам саморегуляції (прийомам зняття напруженості
за допомогою релаксації, аутотренінгу та іншим методам).
5. Робота з мислеобразами в станах розслаблення, яка дозволяє
відключати зовнішню реальність і припиняти за рахунок цього збудження
центральної нервової системи. В цей період відновлюються енерговитрати,
оптимізуються процеси центральної нейрорегуляціі, забезпечується
самовідновлення, що дає індивідууму значний резерв міцності в
екстремальних
умовах,
відновлює
енерговитрати,
активізує
внутрішньоособистісні резерви психіки.
6. Соціально-психологічні тренінги з метою підвищення адаптивності
військовослужбовця та його особистісного розвитку. Тренінги направлені на
усунення неврозів з порушенням труднощів у міжособистісному спілкуванні.
Це спільна діяльність, яка активізує подолання неконструктивної фіксації на
хворобливому стані, розширює коло інтересів і сферу контактів, розвиває
комунікативні навички.
7. Визначення життєвих перспектив.
Цілі реабілітації: відновлення особистого і соціального статусу
пацієнтів, що перенесли ПТСР у локальних бойових діях; корекція соціальної
поведінки пацієнта, покращення комунікабельності, розвиток здібностей до
самореалізації, вирішення психологічних та подолання соціальних
конфліктів; відновлення виснаженої, деформованої депресіями, стресами і
перевантаженнями психіки, зняття внутрішньої напруженості і тривожності.
Збільшення ресурсності і стресостійкості організму; мобілізація внутрішніх
резервів на подолання залежності від психоактивних засобів (алкоголь,
наркотики, нікотин).
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Робота психолога з учасниками АТО потребує індивідуального підходу,
хоча існує стандартна схема. На первинному прийомі проводиться бесіда з
пацієнтом, збирається основна інформація. При потребі проводиться
тестування. Надається інформація про особливості психологічної допомоги
учасникам бойових дій та іншим категоріям пацієнтів; ознайомлення з
техніками релаксації, дихання; робота з ресурсом. Є невеликий відсоток осіб,
які не потребують психологічної реабілітації – не виявляють скарг на
порушення емоційного стану, погіршення самопочуття. Ці люди, зазвичай,
ведуть здоровий спосіб життя: займаються спортом, не вживають алкоголь,
наркотики. На даний час вони можуть не звертати уваги на присутність
негативних сновидінь, або гостру реакцію справедливості на поточні події в
країні. Але це також може бути сигналом порушення адаптації після
повернення з зони АТО. Тому, якщо пацієнт і зазначає, що скарг нема, то все
рівно надається інформація про особливості психологічної реабілітації. При
більш проблемних ситуаціях проводиться поглиблена діагностика та
психокорекція. Це частіше відбувається на вторинному прийомі та
подальшій роботі. Використовуються тести та опитувальники на виявлення
посттравматичного стресового розладу (ПТСР), тривожного розладу,
депресивних проявів, рівня агресивності. Проводиться діагностика стану
особистості та її якості.
Діагностичний матеріал дозволяє розглянути більш детально
психічний стан пацієнта, визначити рівень емоційної стійкості, якість
комунікативної сфери особистості, екстраверсії – інтроверсії тощо. У процесі
психокорекції проводяться бесіди, консультації, надаються рекомендації;
використовуються елементи різних направлень в психології (психотерапії).
Висновки. Таким чином, проведення психологічної реабілітації сприяє
формуванню усвідомленого сприйняття себе, свого організму, внутрішнього
стану, емоцій, почуттів; впевненості пацієнта в своїх силах; його підтримці і
розумінню; покращенню психологічного здоров’я; профілактиці порушень
психіки, емоційних розладів.
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УДК 616.45-001.1
Завацький Ю. А., Завацький В. Ю.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ ТА
КОРЕКЦІЇ ПОСТРАВМАТИЧНИХ СТРЕСОВИХ РОЗЛАДІВ У МОЛОДІ
Постановка проблеми. Соціальні, культурні та економічні
трансформації, що наразі відбуваються, зумовлюють мобілізацію
особистісних, емоційних і когнітивних ресурсів молоді, її постійну готовність
до вирішення складних життєвих проблем. За таких умов збереження
фізичного і психічного здоров’я молоді – одне з найважливіших завдань
нашого суспільства, і, насамперед, системи освіти.
Пошук ефективних соціально-психологічних засобів підвищення
здатності студентів до формування нових життєвих стратегій, подолання
кризових настроїв, оволодіння конструктивно-перетворювальною позицією,
посилення гнучкості та мобільності соціальної поведінки може значною
мірою попередити та виправити негативні тенденції виникнення у них
посттравматичних стресових розладів.
Аналіз актуальних досліджень. Дослідження посттравматичних
стресових розладів здебільшого виконані в межах робіт медичного та
медико-психологічного профілю. Дослідники вказують на необхiднiсть
цiлiсного, iнтегрованого пiдходу у вивченнi соматичного та психiчного
здоров’я (З. Лiповскi, Б. Ломов), комплексного врахування впливу
iндивiдуально-психологiчних особливостей на виникнення та розвиток
психосоматичних дисфункцiй (Ю. Губачов, Б. Карвасарський, В. Мясищев), на
роль механiзмiв загального адаптацiйного синдрому у розвитку невротичних
патологій (Р. Лазарус, Г. Сельє), на iнтеграцiйнi параметри особистості
(Г. Аммон, Дж. Мак-Дауголл) та глибинні iнтрапсихiчні конфлiкти
(Ф. Александер, Ю. Ващенко, Є. Рисс) як загальні та специфiчні психологiчні
чинники посттравматичних стресових розладiв.
В якостi психологiчних характеристик, якi визначають ймовiрнiсть
виникнення посттравматичних стресових розладiв дослiджувалися
особливостi реагування на стресовi «життєвi подiї» (Г. Сельє, Т. Холмс),
специфiчнi особистiснi профiлi (Ф. Александер, Ф. Данбар), окремi особистiснi
риси (О. Жузжанов, В. Симаненков), особливостi фрустрацiйних реакцiй та
особистiсних акцентуацiй (П. Капiщев, О. Тельнова), типи соцiальнопсихологiчних дезадаптацiй (Т. Айвазян, Ю. Губачов, Н. Завацька).
Психологічний етіогенез посттравматичних стресових розладів
представлено роботами В. Абрамова, Н. Максимової, С. Табачникова,
Л. Шестопалової, Л. Юрьєвої, які виокремили напрями та коло об’єктивних
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медико-психологічних, соціально-психологічних і психолого-педагогічних
проблем
посттравматичних
стресових
розладів особистості
у
неповнолітніх. Проте, наявні методологiчнi розбiжностi, суперечливiсть
даних і недостатня опрацьованiсть категоріального апарату ускладнюють
узагальнення отриманих результатiв і вироблення концепцiї, яка б
дозволила обґрунтувати місце та роль соціально-психологiчних чинникiв у
формуванні посттравматичних стресових розладiв молоді i розробити
відповідні релевантнi дiагностичнi та корекційні засоби роботи щодо
подолання таких дисфункцій.
Виклад основного матеріалу. Iндивiдуально-психологiчнi особливостi
особистості при посттравматичних стресових розладах визначаються
динамiчною взаємодiєю психологiчних чинникiв двох видiв. Загальнi
психологiчнi чинники пов’язанi iз iндивiдуальними психологiчними
ресурсами резистентності стресу; ступiнь виявленості цих чинників визначає
схильність до психосоматичного способу реагування на несприятливi
соцiально-психологiчнi ситуацiї. Дiя специфiчних психологiчних чинників
обмежується iндивiдуально-психологiчними особливостями при окремих
посттравматичних стресових розладах. Складнiсть феноменiв, що
вивчаються, показала неадекватність редукцiйних, спрощених причиннонаслiдкових пояснювальних моделей психосоматичних розладiв.
Дослiдження соціально-психологічних чинників і механiзмiв
виникнення посттравматичних стресових розладiв особистості доцільно
проводити з використанням системних концептуальних побудов, у яких
враховуються багатомiрність та багаторiвневість явищ, що розглядаються.
Встановлено зв’язок між наявністю посттравматичних стресових
розладів у молоді з їх низьким соціометричним статусом та високим рівнем
тривожності, низьким соціометричним статусом та неадекватною
(заниженою або завищеною) самооцінкою, а також з рівнем розвитку
соціального середовища групи. Найбільша кількість таких досліджуваних
спостерігається на рівні розвитку «розпад на групи», найменша – на рівні
«об’єднання». Ступінь прояву посттравматичних стресових розладів
найбільш посилюється на рівні розвитку соціального середовища групи
«розпад на групи» та зменшується на більш високих рівнях розвитку:
«зміцнення групової роботи» й «об’єднання».
Виокремлено системоутворюючі соціально-психологічні чинники
посттравматичних стресових розладів у молоді та розроблена структурна
модель їхньої диференціації, яка складається із внутрішніх (високий рівень
тривожності та сенситивності, емоційна нерівновага; невпевненість, почуття
253

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
неповноцінності та провини; підвищена ригідність й конформність;
неузгодженість різних аспектів «Я» (цілісності, інтегрованості); неадекватна
самооцінка; нестабільність психологічного базису автономності; низькі
адаптивні можливості; зниження здібності до рольової взаємодії;
вразливість у стресогенних ситуаціях; зниження гнучкості та мобільності
соціальної поведінки) та зовнішніх (недостатня підтримка й прийняття,
незадовільні емоційні стосунки, пов’язані із психологічним симбіозом «матидитина» з раннього онтогенезу; несприятлива сімейна обстановка,
недостатня емоційна близькість з батьками, батьківська критика;
психотравмуючи події (стресори); низький соціометричний статус
(«ізольовані», «відторгнуті»); несприятливий соціально-психологічний
клімат студентської групи; низький рівень розвитку соціального середовища
групи («формування нової групи», «з’ясування форм діяльності», «розподіл
на групи»)) чинників.
Соціально-психологічна
програма
профілактики
та
корекції
посттравматичних стресових розладів у молоді побудована на принципах
системності,
диференційованого
прогнозування,
динамічності
та
перспективності та складалася із діагностичного, формувальновідновлювального, контрольного блоків із застосуванням когнітивнобіхевіорального підходу та механізмів інтеріоризації, рефлексії,
опосередкування. Завдання інтегративної психотерапії та профілактики
психосоматичних розладів вирішувалися на особистісному рівні – розвиток
навичок емоційної саморегуляції через поетапне формування рефлексивної
здатності; трансформація дисфункціональних особистісних установок і
переконань – ворожої картини світу, нереалістичних перфекціоністськіх
стандартів, заборони на вираження почуттів, розвиток навичок психогігієни
емоційного життя; на сімейному рівні – опрацювання (осмислення і
відреагування) травматичного життєвого досвіду і подій сімейної історії; на
інтерперсональному рівні – тренінг дефіцитарних соціальних навичок,
розвиток здатності до близьких довірчих відносин, розширення
інтерперсональних зв’язків.
Висновки. Ефективність розробленої програми констатована
зниженням рівня тривожності досліджуваних, зменшенням кількості
негативних емоцій, підвищенням їхнього соціометричного статусу,
покращенням соціально-психологічного клімату в групі; підвищенням
рівня
розвитку
соціального
середовища
груп,
забезпеченням
спрямованості молоді на досягнення значущої соціально схвалюваної
мети, створенням системи виховних впливів, спрямованих на задоволення
основних соціальних потреб молоді.
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Статтю присвячено проблемі психологічного здоров’я. Окреслено провідні критерії
психологічного здоров’я та умови його підтримки.
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Постановка проблеми. Проблема психологічного здоров’я набуває
особливої актуальності у зв’язку з дослідженнями особистісних
дисгармоній і застосуванням різних психологічних практик, спрямованих
на корекцію особистісного розвитку. У широкому розумінні психологічне
(або особистісне) здоров’я можна охарактеризувати як стан оптимального
опрацювання внутрішнього і зовнішнього досвіду, внутрішньої
інтегрованості та конструктивного самовираження в життєвій практиці.
Критеріями психологічного здоров’я людини може виступати низка
характеристик, що виявляються відповідно до індивідуальних та вікових
можливостей: чутливо-зацікавлене ставлення та інтерес до різних проявів
життя, передусім до самобутності живих істот; пізнавально-творча
активність; самомотивованість життєвої практики (перевага внутрішньої
мотивації щодо зовнішньої); конструктивність життєвої практики
(руйнівний компонент підпорядкований конструктивному), зокрема,
здатність до неруйнівного вираження переживань; внутрішньо узгоджена
позитивна життєва перспектива; благотворність впливу на оточення.
Виклад основного матеріалу. Ознаками психологічного нездоров’я
є байдужість, пасивність, перевага зовнішньої мотивації, страх
самовиявлення, деструктивність та руйнівний (дегуманізуючий) вплив на
оточення. Маленька дитина в сприятливих умовах демонструє
психологічне здоров’я, що пояснюється зокрема відносною нескладністю
узгодження імпульсів її внутрішньої реальності та вимог зовнішньої.
Розлади психологічного здоров’я пов’язані із непосильним для дитини
зростанням зовнішніх труднощів та внутрішніх ускладнень. У цьому
контексті важливо ввести поняття «підсильних» і «надсильних»
ускладнень. Підсильні ускладнення є такими, з якими дитина може
впоратись і набути досвіду подолання, стати більш компетентною.
Надсильні (не під силу індивіду, перевищують його можливості на цей час)
ускладнення, з якими дитина не може справитись, призводять до почуття
безпорадності, страху самовиявлення або потреби відгородитись від
внутрішньої реальності як джерела болю.
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Індивідуальні відмінності психологічного здоров’я залежать як від
рівня здібностей (зокрема інтраособистісних, важливих для освоєння
внутрішньої реальності), так і індивідуальних «слабких ланок»
(П. Б. Ганнушкін [1]), сфер підвищеного ризику, наприклад, в зв’язку з
акцентуаціями характеру. Тому те, що є підсильним для однієї дитини, є
надсильним для іншої. Причому та сама дитина в одних сферах (напр.,
навчанні) може справлятись із значним навантаженням, а в інших (напр.,
міжособистісних стосунках) невеликі ускладнення виявляються
непосильними для неї. У профілактиці психологічного здоров’я важливо
враховувати індивідуальні відмінності дітей, їх актуальні, а також
потенційні (зона найближчого розвитку) можливості.
Отже, підсильні труднощі та суперечності не руйнують, а навпаки
загартовують, зміцнюють психологічне здоров’я, оскільки сприяють
виробленню технологій подолання деструктивних впливів. Профілактика
розладів здоров’я полягає не в створенні тепличних умов (уникнення
труднощів, суперечностей, складних переживань), а в уважному ставленні
до внутрішнього світу дитини, створенні спільного поля співпереживань, в
своєчасних підказках, відкритості конструктивного досвіду дорослого для
дитини. При цьому розвиваються інтраособистісні здібності дитини, які
виявляються не лише в швидкому оволодінні культурними способами
означення-трансформації переживань, але і в освоєнні більш глибоких
шарів внутрішнього досвіду, в творенні власних оригінальних технологій
його опрацювання.
Критичними для психологічного здоров’я дитини є періоди різкого
зростання труднощів зовнішнього світу (напр., вступ до школи) та
посилення складності, суперечності внутрішнього світу (напр., підлітковий
вік). У цих складних умовах психологічне здоров’я зберігається завдяки
зростанню внутрішньої і зовнішньої компетентності дитини, яка
навчається долати суперечності та труднощі.
У разі непідсильних суперечностей і/або труднощів можливі розлади
психологічного здоров’я, які полягають передусім в порушенні контакту із
внутрішньою і/або зовнішньою реальностями. Це різні варіанти втечі від
себе і/або життя (як зовнішньої реальності), спричинені болісним
досвідом невдач, поразок, фіксацією почуття безпорадності. Зовнішньо
більш помітною є безпорадність людини в ситуації труднощів, пасивна
життєва стратегія тощо. Менш помітним є страх зовні активної людини
перед внутрішньою реальністю, непередбачуваною стихією переживань,
страх зустрічі з внутрішнім глибинним «я».
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Зовнішня реальність є простором реалізації внутрішньої. Очевидно,
що страх перед життям, перед зовнішніми труднощами гальмує
самореалізацію. Внутрішня реальність містить освоєну, культурно
означену територію і неосвоєну, невідому, «дику», непередбачувану.
Водночас ця неосвоєна сфера є джерелом нового. Недовіра, страх перед
неосвоєною внутрішньою реальністю, відгородження від неї щільним
шаром психологічних захистів також блокує самореалізацію. Адже в
процесі самореалізації глибинні внутрішні прагнення упредметнюються в
зовнішній реальності – в справах, утвердженні цінностей, в тому, що
людина відчуває як своє унікальне покликання.
Важливе значення для психологічного здоров’я має здатність до
креативного неруйнівного вираження переживань (високий рівень
«кордосемії» – серцеозначування [2]). Дитина вдосконалює свою здатність
до означування досвіду, зовнішніх і внутрішніх подій, творення їх версій,
оволодіваючи семіотичними ресурсами культури. «... Культура
виявляється не кунсткамерою цінностей колишніх поколінь і не збіркою
законів, норм, готових істин, а невичерпним резервуаром прецедентів
(людських доль), створених конкретними історичними особистостями. Їх
переосмислення, рефлексія і є механізмом творення досвіду власного
життя і її культурного, духовного сенсу» [3, с. 110]. Означування реальності
за допомогою різного рівня культурних схем дозволяє людині
впорядковувати те, що відбувається, оцінювати його, вибудовуючи свою
версію реальності. Можна охарактеризувати такі рівні означування
(від менш до більш індивідуалізованих).
Культурно дефіцітарний. Людина в силу віку, депривації, хвороби,
інших причин дуже слабкою мірою володіє наявними в культурі схемами
означування реальності, здійснює це химерно неадекватним способом,
особливо це стосується травматичних ситуацій, гострих болісних
переживань. Віднайдені при цьому незрозумілі для інших означення
переживань в комплексі з неадекватним трактуванням зовнішніх подій
можуть дати початок подальшого химерного відображення реальності
(у деяких випадках розвивається система марення). Спосіб характерний,
зокрема, для дітей, які пережили «передчасну травму» [4].
Девіантний. Людина означує переживання за допомогою схем,
характерних для певної субкультури і зрозумілих в її межах. Цей спосіб –
не результат вільного вибору, а наслідок обмеженості семіотичних
ресурсів, недостатнього освоєння широкого діапазону культурних засобів,
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що зазвичай обмежує можливості соціальної адаптації людини. Цей спосіб
можна вважати субадаптивним.
Культурно достатній, адаптивний. Людина володіє основними
ресурсами культури свого соціуму, орієнтована на домінантні культурні
тенденції. Означує реальність за допомогою освоєних нею способів,
характерних для більшості людей цієї культури. Накладає на свій досвід
властиві для більшості стереотипи, схеми і продукує означення, зрозумілі
для представників цієї культури. Цей спосіб полегшує соціальну
адаптацію, але при цьому втрачається глибина і унікальність
індивідуальних переживань.
Альтернативний. Людина володіє основними ресурсами культури
свого соціуму, але домінантні тенденції сприймає як недостатні для
самовираження. Орієнтований на альтернативні прояви культури. Означує
свій досвід за допомогою обраних ним нестандартних способів,
характерних для певного культурного кола. Якщо у разі вимушеної
девіантності, людина, можливо, хоче, але не може бути «як всі», то в цьому
випадку (вільного вибору) людина може, але не хоче бути «як всі».
Девіантність в цьому випадку є вільною преференцією, проявом
індивідуальності. Наявні означення, інтерпретації, форми самовираження
зрозумілі не всім, а тим, хто належить до культурного кола, якому суб’єкт
надає перевагу.
Креативний. Суб’єкт означує переживання індивідуалізованим
способом, сформованим на основі широкого діапазону освоєних суб’єктом
наявних в культурі схем, але реконструйованих, трансформованих
відповідно до індивідуальності і унікальності переживань. Продукуються
позначення, інтерпретації, виразні форми, в яких з’єднуються як
універсальні, так і унікально-індивідуальні виміри. Такі форми на
поверховому рівні можуть бути зрозумілі багатьом, а на глибокому –
духовно близьким особам. Два останніх способи – постадаптивні.
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НЕГАТИВНІ ПСИХІЧНІ СТАНИ ПРИ ЖИТТЄВИХ КРИЗАХ ОСОБИСТОСТІ
Проаналізовані особливості негативних психічних станів, що часто виникають у
кризових умовах та критичних ситуаціях життя. Виокремлена система чинників, що
сприяє виникненню цих станів.
Ключові слова: негативний психічний стан, стрес, фрустрація, фізіологічний
афект.

Постановка проблеми. Життєві кризи особистості завжди
супроводжуються її різними негативними станами, які потрібно ураховувати
при наданні психологічної допомоги. Повинно враховувати також
особливості станів і ситуацій, у яких знаходиться особа, якщо цій стан і
обставини істотно обмежують міру її усвідомлення, свободу волевиявлення,
контроль за своєю поведінкою та діяльністю 3.
Виклад основного матеріалу. Психології відомий ряд психічних
станів, що характеризуються високою емоційною напругою. До них
відносяться: стрес, фрустрація, фізіологічний афект. Психологічний стрес
як складний інтегративний стан потребує обов’язкового аналізу
значущості ситуації із включенням інтелектуальних процесів і
особистісних якостей індивіда.
Виникнення психологічного стресу у певних життєвих ситуаціях може
відрізнятися не в силу об’єктивних характеристик ситуації, а в зв’язку із
суб’єктивними особливостями сприйняття її людиною, когнітивної
переробки психотравматичного досвіду. Тому неможливо виділити
універсальні психологічні стреси й універсальні ситуації, що викликають
психологічну напругу рівною мірою в усіх людей. Наприклад, навіть дуже
слабкий подразник у певних умовах може відігравати роль психологічного
стресу. До характеристик події, що травмує психічно, потрібно віднести
ступінь загрози життю; тягар втрат; раптовість події; ізольованість у момент
події від інших людей, ступінь впливу навколишнього оточення; наявність
захисту від можливого повторення події, що травмує психічно; моральні
конфлікти, пов’язані з подією; пасивна або активна роль людини в цій
ситуації, безпосередні впливи даної події. У людини найпоширенішим стресчинником є емоційний подразник 1; 2.
Стан фрустрації виникає відповідно до більшості визначень при
наявності: 1) сильної вмотивованості досягнення мети (задовольнити
потребу) і 2) перепони, непереборних труднощів (або суб’єктивно так
сприйманих) на шляху до досягнення цієї мети. Тенденція оцінювати
індивідуальні потреби як високо значущі для особистості обумовлена як
зовнішніми, так і внутрішніми чинниками. Глибина фрустрації залежить від
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сили фрустратора, звичних форм реагування на перешкоди, досвіду й умінь
подолання життєвих труднощів, від фрустраційної толерантності.
Ситуації, які фруструють, класифікуються за характером фруструючих
мотивів і за характером «бар’єрів». Перехід ситуації утрудненості в ситуацію
фрустрації здійснюється за двома напрямами – по лінії втрати контролю з
боку волі, тобто дезорганізації поведінки, або по лінії втрати контролю з
боку свідомості, тобто втрати «мотиваційної доцільності» поведінки.
Стан фізіологічного афекту характеризується стислістю і «вибуховим»
характером, протікає бурхливо й стрімко і може дати непідвладну свідомому
вольовому контролю розрядку в дії, що звичайно супроводжується яскраво
вираженими вегетативними і руховими проявами. З погляду оцінки змісту
переживань можна виділити афекти радості, страху, гніву, горя. Розглянуто
декілька механізмів виникнення афектів. Стан афекту може формуватись у
суб’єкта дуже швидко і протягом часток секунди досягти свого апогею, він
виникає раптово не тільки для навколишніх, але й для самого суб’єкта. Він
характеризується високою напруженістю й інтенсивністю реалізації
фізичних і психологічних ресурсів людини. Тривалість подібного стану може
коливатися від декількох секунд до декількох хвилин, після чого наступає
різкий і навальний спад емоційного збудження, наростає стан спустошення,
крайньої втоми, відбувається поступове усвідомлення вчиненого, що часто
супроводжується почуттям каяття, розгубленості, жалю до потерпілого чи
страху щодо скоєного.
З метою розробки стратегій психологічної допомоги при виникненні
фізіологічного афекту необхідно більш чітко визначити особливості
ситуацій, що сприяють виникненню афекту. Фізіологічний афект виникає, як
правило, у конфліктній для суб’єкта ситуації. Виникненню афекту може
передувати достатньо тривалий період накопичення негативних емоційних
переживань, що пов’язані з професійною діяльністю, спілкуванням,
сімейними відносинами тощо. У цьому випадку характерним є тривалий стан
внутрішньої емоційної напруги й іноді незначний додатковий негативний
вплив (чергова образа) може стати «пусковим механізмом» розвитку і
реалізації афективного стану. Можливий і проміжний механізм, коли
повторний негативний вплив подразника було відстрочено в часі (від
декількох хвилин до декількох років). Особливість фізіологічного афекту
полягає в тому, що він сприймається як незвична, парадоксальна, не
характерна для особистості форма реагування. Спостерігаються особливості
когнітивної сфери особистості в ситуаціях емоційної напруги (стрес, афект,
фрустрація). Характеристики пам’яті перетерплюють істотні зміни.
Характерним є симптом звуження обсягу всіх видів пам’яті.
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Одним із наслідків афективного стану є часткова втрата пам’яті
(амнезія) стосовно подій, що безпосередньо передували афекту і відбувалися
в період афекту. Відбувається «звуження» свідомості – обмежується поле
сприйняття, спостерігаються значні порушення функції уваги, особливо її
усталеності. Порушення уваги і пам’яті веде до зростання помилок у
діяльності та поведінці людини, збільшується їх частота, порушується
свідомий контроль за появою і корекцією помилок. Евристичні операції
зазвичай не виконуються і підміняються шаблоновими стереотипними
діями. Поведінка набуває риси негнучкості, стає спрощеною, втрачаються
складні моторні навички, які потребують контролю свідомості, дії стають
стереотипними, домінують рухові автоматизми, істотним є виражена втрата
свідомого контролю над поведінкою. Людина найчастіше не розуміє
зверненого до неї мовлення, порушується процес комунікації.
У нормальному стані людина здатна відображати соціальний характер
своїх дій, нормативи, усвідомлювати цілі, передбачати суттєвий результат
(прямий та непрямий), оцінювати дії з точки зору морально-правових норм,
давати морально-правову оцінку засобам досягнення цілі.
У стані афекту свідомість (і морально-правова свідомість теж) звужена,
увага переключається на значущі переживання, це різко знижує контроль за
поведінкою у цілому. У нормальному стані людина легко відтворює минулі
події, планує лінію майбутньої поведінки, прогнозує наслідки своїх дій.
У стані афекту хронотопічна орієнтація (часова по осі «минуле» ↔
«теперішнє» ↔ «майбутнє» та «просторова») звернута, залишається
спрямованість – «тепер» і «тут». Емоції панують над розумом, людина
«переповняється» сліпою ярістю, гнівом, образою. Людина може не звертати
уваги на свою мову, не відчувати болю. Здатність керувати своїми діями, яка
в нормі виявляється в вільному вибору як цілей дій, так і засобів їх
досягнення, звужується.
На виникнення стану фізіологічного афекту впливають характерні
індивідуально-психологічні особливості: ригідність мислення, яка
перешкоджає діяти адекватно ситуації, емотивна акцентуація характеру,
глибока емоційна залученість до ситуації, тенденція оцінювати свої потреби
як високо значущі, недостатня адекватність поведінки. Підвищена емоційна
залученість до ситуації виявляються в емоційному відгуку на будь-які
стимули, що навіть реально не існували. На специфіку поведінкових реакцій
істотний вплив мають особистісні характеристики, особливо міра емоційної
врівноваженості. Низька емоційна врівноваженість є суттєвим чинником, що
може призвести до напруженого емоційного стану, вона виявляється в
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суб’єкта з підвищеною чутливістю і збуджуваністю, емоційною
дратівливістю, з нестачею самоконтролю і тривожною самооцінкою.
Висновки. Одержані дані дозволили зробити висновок, що для
виникнення стану фізіологічного афекту необхідною є одночасно наявність
системи чинників: індивідуально-психологічних якостей особистості
(наприклад, емотивна акцентуація характеру, ригідність психічних процесів,
схильність накопичувати негативні переживання, особливості ціннісних
орієнтацій), індивідуальні способи реагування на конфліктні ситуації,
порушення та зазіхання потерпілим на особливо значущі боки
життєдіяльності особистості, а також ситуативні фактори. На основі аналізу
одержаних даних було зроблено висновки, що емоційні стани взаємно
пов’язані, стан стресу чи фрустрації може перейти до афективного вибуху
(стрес → афект; фрустрація → афект; стрес → фрустрація → афект).
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АДАПТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ
ЗОРОВОЇ ДЕПРЕВАЦІЇ
У статті розглядається проблема адаптації особистості в умовах зорової
депривації. На процес адаптації мають вплив вік, час та рівень порушення зору.
Ключові слова: адаптація, інтеграція, особистість, самооцінка, порушення зору.

Постановка проблеми. Проблема адаптації та інтеграції особистості
до критичних ситуацій суспільства ще з давніх часів привертала увагу
вчених. На сучасному етапі розвитку науки підвищився інтерес до цієї
проблеми у зв’язку зі збільшенням стресогенних чинників. Виникає
необхідність адекватної адаптації людини в соціальних умовах, що її
оточують, і тому особистість повинна постійно звертатися до свого «Я»,
удосконалювати знання про себе з метою більш деференційованного
регулювання поведінки.
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Психологічна адаптація визначає оптимальну збалансованість
людини і суспільства на рівні особистості, що дозволяє реалізовувати
актуальні потреби та пов’язані з ними значущі цілі. Дослідження
психологічної адаптації допомогає вирішити практичні й теоретичні
завдання психології, такі як проблеми онтогенетичного розвитку,
становлення психічної діяльності та її перебудови у разі зміни умов
оволодіння новими видами діяльності. При цьому адаптивні зміни
призводять до формування адаптивних характеристик особистості,
способів оволодіння діяльністю, адаптивних реакцій.
Зараз все більше уваги приділяється розробці психологічних
програм, спрямованих на успішну адаптацію та інтеграцію людей
у різноманітних сферах життєдіяльності.
Виклад основного матеріалу. Феномен адаптації в психології
розглядається як комплексна й міждисциплінарна проблема, що об’єднує
різноманітні рівні існування особистості. Спочатку поняття адаптація
вивчалася у межах біологічних та медичних досліджень, як пристосування
до довготривалого адекватного подразника. Однак специфіка адаптації
людини полягає у постійній взаємодії з навколишнім середовищем. У
зв’язку з цим, поняття адаптації стало використовуватися у соціальнопсихологічних дослідженнях [4].
Переважно адаптація розглядається як результат взаємодії людини з
навколишнім світом, тобто зміни себе та навколишнього середовища.
Ступінь сформованості психічної адаптивності є показником зрілої
особистості, критерієм якої виступає загальний рівень психічного
розвитку, особистісні особливості індивіда, характер й зміст психологічної
проблеми [2].
Необхідно звернути увагу на те, що у широкому контексті вчені під
адаптацією розуміють, як правило, єдність процесів акомодації й
асиміляції. Акомодація в соціумі передбачає засвоєння певних цінностей і
норм і володіння відповідними засобами й формами діяльності, а тому до
деякої міри уподібнення індивіда іншим членам спільноти. У той ж час,
здійснюючи асиміляцію, суб’єкт змінює властивості свого оточення,
причому «обсяг і суспільна значущість цієї перетворюючої активності в
цілому зростають у міру розвитку його особистості». Зазначимо, що процес
асиміляції здобуває більш виразні форми у процесі індивідуалізації
особистості. У процесі адаптації особистості в суспільстві досягається її
інтеграція в групі, яка є показником досягнутого рівня адаптованості.
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Незважаючи на наявність численних визначень даного явища,
об’єктивно існує кілька проявів адаптації, яка дозволяє стверджувати, що
адаптація – це, по-перше, властивість організму, по-друге, процес
пристосування до мінливих умов середовища, сутність якого полягає в
досягненні одночасної рівноваги між середовищем і організмом, по-третє,
результат взаємодії в системі «людина-середовище», по-четверте, мета, до
якої прагне організм.
Ефективність соціально-психологічної адаптації суттєво залежить
від того, наскільки адекватно особистість сприймає себе й свої соціальні
зв’язки [3]. Основним критерієм ефективності адаптаційного процесу є
максимально можливе задоволення актуальних потреб особистості в
умовах відповідності її поведінки й діяльності умовам суспільства.
Доцільно враховувати взаємний характер адаптації людини й того соціума,
з яким вона вступає в регулятивні адаптаційні зв’язки в праці та житті.
Отже, стійка психічна адаптація (адаптованість) – це рівень психічної
діяльності (комплекс регуляторних психічних реакцій), що визначає
адекватну наявним умовам суспільства поведінку людини, її ефективна
взаємодія із ним та успішна діяльність без значної нервово-психічної
напруги. Критерієм підвищення нервово-психічної стійкості можна
вважати внутрішню психічну комфортність людини, обумовлену
збалансованістю позитивних і негативних емоцій.
Хотілося б зазначити, що адаптація або дезадаптація осіб з
порушеннями зору відбувається на різних рівнях: предметному,
соціальному, особистісному. На даний процес впливають досить багато
чинників: ступінь важкості зорової патології; вік, у якому зорова
функція втрачена; характер втрати зору (раптова втрата внаслідок
механічного ушкодження, або ж захворювання, яке повільно прогресує,
веде до сліпоти [2]. Так, пізноосліплих відносять до групи осіб з
обмеженими адаптаційними можливостями через наявність дезадаптації
на предметному рівні.
Зі сліпотою втрачається візуальний ряд; незрячий позбавлений
можливості бачити навколишній світ, співрозмовника, його жести,
вираження обличчя, має емоційну й нервову напругу, з труднощами
вступає в комунікацію, що призводить до помітного зниження соціальних
контактів. Люди із втраченою зоровою функцією – незрячі, які працюють у
професійних колективах зрячих, болісно реагують на недостатню увагу до
них, відсутність порозуміння, конфліктні ситуації, нездорові соціальнопсихологічні обставини [1].
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Також слід зазначити, що адаптаційний процес уповільнюється
внаслідок заниженої або завищеної самооцінки людей з глибокими
порушеннями зору. Недооцінка або переоцінка своїх можливостей – явище
достатнє розповсюджене й серед зрячих людей, але у незрячих та
слабкозорих неадекватна самооцінка виражена значно яскравіше.
Пізноосліплі мають занижену самооцінку, що призводить до спаду
активності, важкому пристосовуванню до різних аспектів життя.
Адаптаційний процес не отримує необхідного розвитку й у випадку
ігнорування сліпоти. Людина з глибокими порушеннями зору переоцінює
свої можливості й намагається виконати певну роботу, яка їй
не під силу. Це призводить до знецінювання своїх можливостей та втрати
впевненості у собі.
Висновки. Отже, головним завданням процесу інтеграції в
суспільство є формування у людей з глибокими порушеннями зору
адекватних зв’язків із соціумом, адекватної самооцінки, адекватного
усвідомлення свого зорового порушення, формування позитивного
ставлення до оточення, до обраного виду діяльності. Кінцева мета
інтеграції в суспільство – особистість, здатна максимально реалізувати
свої творчі й інтелектуальні можливості, виявити свою індивідуальність,
повністю відновити рівновагу з навколишнім світом.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ КРИЗИСОВ:
В КОНТАКТЕ С «ВНУТРЕННИМ ИДЕАЛОМ»
Автор статьи приводит основные принципы и демонстрирует методические
приемы «Терапии Личностной Уникальностью» (ЛУТ), разработанной на основе
собственной теоретической модели. Использование ЛУТ позволяет индивиду справиться
с последствиями кризисных ситуаций за счет контакта с «внутренним идеалом»,
представленным системой «Личностная Уникальность».
Ключевые слова: внутренний идеал, коупинг, личностная уникальность,
позитивная психология.

Постановка проблемы. В 2006-2012 гг. нами была разработана
«Личностно-ориентированная концепция счастья» (ЛОКС), в которой
самореализация индивида, достижение им осмысленной, полноценной
жизни описываются через взаимодействие двух систем – «Личностной
Уникальности» (ЛУ) и «Эгоизма» (ЭГ). Каждая система состоит из 4-х
уровней, соответствующих (снизу вверх) «организму», «индивиду»,
«личности» и «индивидуальности». Одновременно с этим каждый уровень
представляет собой определенный этап онтогенеза.
ЛОКС с ее обеими системами может быть отнесена (большей частью) к
эвдемонической группе теорий в современной позитивной психологии,
изучающих индивидуальный потенциал и его реализацию в связи с
достижением счастья [3]. Вместе с тем, мы также разработали и успешно
апробировали «Терапию Личностной Уникальностью» (ЛУТ), в которой
используется лишь одна из систем нашей концепции. ЛУТ применяется в
ситуациях жизненных кризисов, изменить которые (в настоящее время) не
представляется возможным.
Изложение основного материала. ЛУТ: краткое описание. В ходе
проводимой психотерапии клиент осознает собственную Личностную
Уникальность (ЛУ) в качестве «идеальной» части, определяющей его
жизненное предназначение. «Внутренний» идеал кажется нам гораздо
надежнее
«внешнего»
аналога
вследствие
изменчивости
и
неподконтрольности человеку окружающего мира.
Можно сказать, что идеи ЛУТ близки позитивному мышлению, только
повернутому внутрь: «Все будет хорошо – но внутри меня, а не во внешнем,
малопредсказуемом мире». Как отмечает один из основателей современной
позитивной психологии М. Селигман, всю большую и мягкую «духовную
мебель», ранее являвшуюся источником смысла и надежды (религию,
всевозможные «высшие силы», вечные ценности культуры и т. д.) у
современного человека отобрали; осталась лишь одна маленькая, жесткая и
неустойчивая табуретка – собственное «я» [7].
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Поэтому нам кажется разумным и оправданным делать данное
«сиденье» больше и комфортабельнее. Подобное лучше всего достигается
введением понятия «Личностная Уникальность» как «внутреннего
сокровища» индивида. Если изменчивый и нестабильный внешний мир
предоставляет все меньше надежных опор, значит необходимо создавать
опоры внутренние.
Как уже отмечалось, ЛУТ целесообразно использовать, когда индивид
временно не способен изменить неблагоприятную внешнюю ситуацию,
поэтому лучшим способом будет принять случившееся и примириться с ним.
Концентрация внимания на сохранившихся внутренних возможностях,
контакт со своей «идеальной частью» помогают процессу «самоутешения» и
заживления ран: «Сейчас мне плохо, тяжело, но моя Личностная
Уникальность по-прежнему со мной. В будущем я смогу ее реализовать и
сделать свою жизнь счастливее». Подобная фокусировка, как показала наша
практическая работа, позволяет запустить и облегчить процесс коупинга, в
ходе которого должен произойти постепенный выход клиента из
негативных переживаний к позитивным аспектам существования.
Конструкт Личностной Уникальности является в данном случае
(возможно, единственным) положительным противовесом неприятностям,
приходящим из внешнего мира, основой для будущих коупинг-процессов.
Поскольку клиенту в начале травмирующего события сложно (если вообще
возможно) искать позитивные аспекты в случившейся с ним трагедии, он
может временно обратиться к своему внутреннему идеалу, сохраняя тем
самым относительное психическое равновесие и силы для борьбы с
трудностями. Баланс, борьба и диалектическое взаимодействие «хорошего»
и «плохого», «добра» и «зла», о котором писал Р. Лазарус, противопоставляя
реальное восприятие жизни усеченному позитивно-психологическому
подходу [6], как раз и создается в противостоянии «идеальной» ЛУ субъекта
внешним неприятностям, которые на него обрушились. Виртуальный счет
между «плохим» (имеющаяся проблема) и «хорошим» (собственная ЛУ)
становится «равным». Клиент, обращаясь к своей Личностной Уникальности,
получает возможность определенного дистанцирования в отношении
негативных переживаний.
Как пишет А. Маслоу, «хороший терапевт должен помочь своему
клиенту увидеть себя, пробиться сквозь защитные механизмы к его
«самости» [4, с. 64]. Соответственно, терапевтическая сила контакта
индивида со своей Личностной Уникальностью может быть обоснована
разными способами. Один из путей доказательства заключается в ее
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сравнении с конечными данностями человеческого бытия (неизбежностью
смерти; свободой в негативном понимании как отсутствием внешней
структуры;
экзистенциальным
одиночеством;
бессмысленностью
существования), с которыми неизбежно сталкивается любой человек.
Выясняется, что обращение индивида к своей ЛУ позволяет
значительно уменьшить либо полностью преодолеть повреждающее
действие вышеуказанных факторов. Неизбежность смерти способна
подтолкнуть к более насыщенной жизни, основанной на реализации
Личностной Уникальности. Свобода, понимаемая как отсутствие внешней
структуры, позволяет индивиду структурировать жизнь изнутри – с
помощью опоры на свою ЛУ. Экзистенциальная изоляция отныне сходит на
нет из-за ощущаемого «внутреннего сокровища», с которым возможно
плодотворное взаимодействие. Именно ситуации одиночества прекрасно
подходят для совершенствования ЛУ и достижения субъектом потоковых
состояний в той или иной активности, поскольку не содержат угрозы
социальных оценок и отрицательных внешних подкреплений.
Как показали наши экспериментальные исследования, высокие
показатели шкалы «ЛУ» положительно и значимо коррелируют с
большинством шкал опросника «Смысложизненных ориентаций», отменяя
тем самым проблему бессмысленности существования. Открывающаяся
возможность
преодоления
большинства
негативных
факторов
человеческого бытия не кажется случайной – за ней скрывается нечто
большее. Наша точка зрения может быть подтверждена не только
собственной профессиональной деятельностью, но и известными всем
историческими аналогиями, когда притесняемые и жестоко преследуемые
меньшинства находили внутренние силы для борьбы за выживание и
сохраняли самоуважение благодаря религиозному чувству «избранности»,
«особости». В этом смысле внутреннее «сокровище» Личностной
Уникальности предельно компактно – его всегда можно «взять с собой».
Кроме того, оно невидимо для окружающих, а потому не может стать
объектом их (недружелюбных) действий. Как писал еще Эпиктет, другие
люди «не знают, что они не могут даже прикоснуться до того, что есть
воистину мое и чем одним я живу» [5, с. 47].
Пациент в процессе психотерапии учится конструировать, осознавать,
«слушать» свою идеальную часть и входить с ней в контакт, обогащаясь
мудростью и психологическими ресурсами, что меняет фокусировку с
«внешнего и плохого» на «внутреннее и хорошее». Клиент постепенно
понимает, что главные «сокровища» находятся у него внутри, а не в
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материальном мире. Туда же, внутрь, открывается и «дверь к счастью».
Конструкт Личностной Уникальности служит в этом случае «маяком»,
побуждающей силой для внутреннего роста. Счастливое, полноценное
существование достигается человеком, когда он живет в соответствии со
своим внутренним духом, а не внешней суетой. Энергия, высвобождаемая из
«внешних» конфликтов, немедленно становится доступной для внутренней
гармонии, личностного роста и творческой жизни.
Всем известна побуждающая сила идеалов. Однако человеком,
стремящимся к внешнему идеалу (задаваемому культурой, рыночной
экономикой, государством, религией и т. д.) легко манипулировать и
управлять. Если же идеал уникален (единственен) и находится внутри
индивида (а значит, доступен лишь ему самому и никому другому), любые
манипуляции «со стороны» становятся невозможными.
Проецирование индивидом лучших качеств в Личностную
Уникальность позволяет ему начать движение по «пути совершенства»,
перерастая свою зацикленность на повседневных житейских неурядицах.
Клиенту предлагается почувствовать себя «героем» собственной жизни,
находящимся на пути к счастью. Любой «правильный» для клиента образ
жизни и поступки, позволяющие, помимо прочего, успешно справляться с
имеющимися у него симптомами, теперь совершаются ради укрепления и
последующей реализации собственной Личностной Уникальности
(«идеальные» поступки для усиления «идеальной» части). Любая активность
индивида, направленная на «решение проблем», может интерпретироваться
в качестве основы для будущей реализации ЛУ и являться, тем самым,
поводом для гордости за себя и укрепления самооценки. Человек, достигший
личностной зрелости и осознающий в себе уникальное Я, начинает в
большей степени «учиться» у себя, нежели у других.
С нашей точки зрения, ЛУТ может быть успешно использована и с
религиозными людьми, исповедующими духовные ценности. Отметим, что
уже первые монахи-отшельники, практиковавшие работу с текстами
Священного Писания, c помощью определенных психотехник развивали
«внимание к себе» (просохе) в качестве одной из главных добродетелей.
Ранние школы христианства (вслед за древнегреческими философами
Сократом, Платоном и Аристотелем) делали акцент на том, что «усия»
(нередуцируемое «ядро» в психике индивида, подобное божественной
сущности) имеется у каждого человека [1, c. 137].
Рассматривая свою идеальную, духовную часть как «дыхание бога»,
верующий устанавливает и укрепляет связь с высшим существом через
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улучшение самого себя [2, с. 99–100]. По определению, духовность и
трансцендентность представляет собой соединение человека с тем, что
«выше» его. Но как раз Личностная Уникальность человека прекрасно
подходит на роль объекта духовных поисков и практик, поскольку является
идеальной частью личности, стоящей над повседневной суетой. При этом
она лоцируется внутри самого субъекта, а не вне его. В этом смысле
«божественная сила» уже находится в человеке, и теперь ему остается лишь
услышать этот внутренний голос и жить в согласии с ним, перерастая тем
самым свою озабоченность житейскими проблемами.
Оптимизм индивида при опоре на собственную ЛУ приобретает
«бессрочный» характер, поскольку Личностная Уникальность, идеальная
часть, живет столько же, сколько сам индивид, и только крепнет с годами. Ее
существование никак не зависит от внешнего мира, который подвержен
постоянным изменениям. Если считать свою ЛУ значительно лучше, чем
внешний мир, значит с приходящими из него неприятными событиями
справиться будет гораздо легче: «Окружающая среда в очередной раз
доказала свою изменчивую, в значительной части негативную природу,
нанеся мне рану. Зато я имею лучшего душевного доктора – мою
Личностную Уникальность, которая сейчас вступит в дело и исцелит меня».
Вывод. Большинство людей предпочитают, чтобы их вдохновлял ктото другой. Мы же считаем, что индивид способен черпать вдохновение из
своей внутренней идеальной части – Личностной Уникальности. В рамках
ЛУТ индивид достигает внутренней гармонии, находясь в согласии с
идеальной частью своего «я». Идея Личностной Уникальности, поставленная
и используемая в правильном контексте, представляет, с нашей точки
зрения, пример мощного позитивного влияния, которое способны оказать на
психику человека некоторые ментальные конструкции.
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Постановка проблеми. Однією з характерних тенденцій у розвитку
досліджень наслідків воєн є зіткнення двох полярних точок зору на природу
реакцій на бойовий стрес. До першої належить концепція «схильності», до
другої – концепція «причинності» (пошук причин наступних реакцій в
пережитої конкретної бойової ситуації). У міру розвитку досліджень
бойового стресу відбувалося поступове зближення цих двох точок зору.
Ми згодні з точкою зору В. Г. Василевського та Г. А. Фастовцева, які
відстоюють клінічну самостійність «бойового стресу» та пов’язаного з ним
«бойового посттравматичного стресового розладу (ПТСР)» і вважають, що
«бойовий стрес» серед інших стресових факторів займає окреме місце як за
своїми
специфічними
особливостями
етіопатогенезу,
так
і
феноменологічного оформлення клінічної симптоматики [1]. Тому
«бойовий стрес», який призводить до формування «бойового ПТСР», має,
на думку вказаних авторів, ряд відмінностей порівняно зі стресами, що
приводять до ПТСР, але іншої етіології.
Виклад основного матеріалу. Розглянемо особливості «бойового
стресу».
1. Бойовий стрес більш поліморфний та тривалий за часом, він носить
кумулятивний характер – жахи війни, фізичне і психічне перенапруження,
порушення режимів життєдіяльності, хвороби, травми і поранення.
2. В умовах реальних бойових дій формується тривожна настороженість,
стійке сприйняття навколишньої обстановки як потенційно небезпечної,
ворожої, готовність до імпульсивного, у тому числі і агресивного, реагування
на загрозливі стимули.
3. В умовах бойового стресу знижується цінність людського життя,
оскільки знімається психологічний бар’єр перед позбавленням життя іншої
людини, а також особиста відповідальність за соціальні наслідки скоєних дій.
4. Військовослужбовці ще до зіткнення з ситуацією бойового стресу
проходять попередню спеціальну підготовку, спрямовану на формування
нових поведінкових навичок і стереотипів, які необхідні для виживання і
виконання поставлених перед ними бойових завдань [1].
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Клінічна картина «бойового ПТСР» характеризується наступним:
наявністю інверсійних симптомів, які переміщаються між полюсами
невротичного і психотичного регістру від мінімальної до максимальної
виразності. При цьому спостерігаються переходи від епізодичної гіпотіміі до
стійкої депресії, від нав’язливих спогадів бойових вражень до болісних
ейдетично ехомнезій, від тривоги до дифузного, безмотивного страху, від
настороженості до підозрілості, від надцінних побоювань до параноїдної
налаштованості тощо [2].
Позитивна симптоматика «бойового ПТСР» у ветеранів також має
свої особливості. Повторні переживання і спогади про травматичні події
нерідко трансформуються в обсесивно-фобічні стани з нав’язливим
страхом за безпеку своїх близьких. У ряді випадків спостерігаються схожі з
ремінісценціями
явища
мимовільні-персевератівні,
органічного
характеру – єйдетично ехомнезії у вигляді застиглих, багаторазово
повторюваних, але разом з тим яскравих, чуттєво насичених
візуалізованими уявлень, що відтворюють пережите. Наприклад: «при
раптовому яскравому світлі виникає сцена палаючої машини і палаючих
людей, які з неї втікають»; «у спалахах салюту комбатант вбачає сцени
нічного бою»; «від звуку хлопавок і петард комбатант впадає в сказ»;
«на промінь лазерної указки він реагує, як на світ прицілу» тощо).
Ехомнезії супроводжуються повторним переживанням загрози життю,
вираженими тривожно-вегетативними проявами, проте позбавлені
узагальнення і тому вони не є ідентичними спогадам.
Певною своєрідністю відрізняється і другий симптом «бойового
ПТСР» – «уникнення обставин, що нагадують або асоціюються зі стресом»,
який має амбівалентні риси. Так, багато ветеранів уникають дивитися
репортажі з району бойових дій, ходити біля новобудов або руїн, але разом
з тим частина з них вважають своє бойове минуле «кращими роками
життя». Комбатанти вибирають собі професії, пов’язані з ризиком, мріють
повернутися в бойову обстановку і там відчувають себе краще, якщо таке
відбувається. Це не випадково, оскільки компенсація настає в умовах, де
було вироблено механізм повноцінної довготривалої адаптації [4].
До специфічних особливостей «бойових ПТСР», на думку ряду
дослідників, можна також віднести значну представленість в переживаннях
пацієнтів «дисфункціональної провини» («за вчинене», «за те, що залишився
живий»), а також специфічних розладів пам’яті («дефіцити короткострокової
пам’яті»). Останні характеризуються активним витісненням з пам’яті подій,
пов’язаних з психотравмуючими обставинами бойової обстановки. Крім
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цього, комбатантам притаманний високий рівень диссоціативних симптомів,
а також наростання (у разі хронізації розладів) хворобливих
характерологічних змін. При цьому «бойові ПТСР», на відміну від «ПТСР
мирного часу» (наприклад, при катастрофах, стихійних лихах тощо), в
більшості своїй менш сприятливі, є більш руйнівними за своїми соціальними,
професійними, міжособистісними, сімейними, світоглядними, психічними,
психосоматичними наслідками [3].
Особливості сучасних «бойових ПТСР» також описані низкою авторів.
При цьому феноменологія посттравматичного стресу в комбатантів включає
в себе: підвищену пильність, перебільшене реагування, притупленість
емоцій, агресивність, порушення пам’яті та концентрації уваги, депресію,
загальну тривожність, напади люті, зловживання наркотичними і
лікарськими речовинами, непрохані спогади, галюцинаторні переживання,
проблеми зі сном, думки про самогубство, «провину людини, яка вижила» [5].
У вітчизняній літературі під «бойовими ПТСР» в цілому розуміються
тривалі або відстрочені умовно-адаптивні психічні зміни та психічні розлади,
що виникають внаслідок впливу факторів бойової обстановки. Деякі з цих
психічних змін на війні можуть носити пристосувальний характер, а в
мирному житті ведуть до різних форм соціальної дезадаптації. Основними
розладами при «бойових ПТСР» є зміни аффективності з постійною тривогою
і імпульсивністю, насторожено-вороже сприйняття дійсності, дефіцит
інтрапсихічної переробки з формуванням категоричності і полярності
суджень, перехід до шаблонного реагування на зовнішні подразники,
утруднення інтерперсональних контактів, яки ведуть до регресу
особистісного функціонування і вторинних невротичних порушень [3].
Клінічні концепції «бойових ПТСР», таким чином, тісно переплітаються
з соціальними, юридичними, психологічними і моральними аспектами
проблеми повернення ветеранів війн до мирного життя. Тому невипадковою
є відсутність, незважаючи на велику кількість дослідних робіт, остаточно
сформованої концепції «бойових ПТСР».
Висновки. Таким чином, на основі аналізу сучасних досліджень можна
зробити висновок, що «бойові ПТСР» за різними критеріями
характеризуються наступним: 1) за характером стресового впливу
(як одноразовий екстремальний вплив, що викликає шок або тяжкий
дистрес); 2) за роллю конституціональних факторів (чим кращою була
адаптація комбатанта до бойової обстановки, тим вищим є ризик його
дезадаптації у звичайних умовах); 3) зв’язку з часом дії психотравми
(переважання «запізнілою реактивності» в мирній та безпечній обстановці);
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4) за особливостями первинного порушення (вивільнення вітальної
ефективності і автоматичних механізмів); 5) за механізмом формування
(закріплення пристосувальних психологічних і біологічних змін, виснаження
компенсаторних можливостей); 6) за переважаючою симптоматикою
(однотипність клінічних проявів); 7) за особливостями адаптаційних
механізмів (тривалий стрес в бойових умовах тягне адаптаційну перебудову
функціональних систем).
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ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ПРЕДИКТОР КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ
ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
Представлені результати дослідження ефектів особистісного потенціалу на
копінг-стратегії та психологічне благополуччя.
Ключові слова: особистісний потенціал, копінги, психологічне благополуччя.

Постановка проблеми. У сучасному житті люди часто
зіштовхуються із різного роду ситуаціями, які пред’являють підвищені
вимоги до їх оптимального функціонування. Такі ситуації отримали
назву стресових. Подолання або пристосування до стресових ситуацій
змушують суб’єкта задіяти індивідуальні ресурси. Суб’єктивним
індикатором успішності процесу подолання стресу є відчуття
психологічного благополуччя.
Незважаючи на багаточисельні дані, що підтверджують важливість
особистісних характеристик та копінг-стратегій у визначенні
благополуччя, існує не так багато робіт про комбіновану взаємодію цих
змінних у поясненні психологічного благополуччя. Дослідження того як
особистість і копінги взаємодіють у прогнозуванні психологічного
благополуччя людини є досить актуальною проблемою.
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Аналіз актуальних досліджень. Благополуччя розуміється як
комплексний конструкт, який стосується оптимального досвіду та
функціонування. Сучасне поле досліджень благополуччя структуроване у
два традиційних підходи – гедоністичний та евдемоністичний [7].
У гедоністичному підході акцент робиться на суб’єктивному благополуччі,
який надає особливого значення таким конструктам як щастя, позитивний
афект,
низький
негативний
афекті
задоволеність
життям.
У евдемоністичному підході дослідження благополуччя зосереджені на
позитивному психологічному функціонуванні і розвитку людини.
Хоча гедоністичний та евдемоністичний підходи є концептуально
різними, результати емпіричних досліджень,вказують на те що,
конструкти евдемонії та гедонії в значній мірі перекриваються [6]. Тому
дослідники останнім часом почали вивчати можливості їх емпіричної
інтеграції в єдиній ієрархічній структурі [4].
Як окремі, так і мета-аналітичні дослідження були спрямовані на
з’ясування взаємозв’язків міжособистісними диспозиціями і показниками
благополуччя [1; 5]. Отримані результати показують, що благополуччя
сильно передбачали особистісні риси, які в значній мірі залежать від
темпераменту(екстраверсії і нейротизму) і слабо – ті, які в значній мірі
знаходяться під впливом навколишнього середовища (сумлінність,
доброзичливість і відкритість досвіду) [3; 8]. Проте відношення між
особистістю і благополуччям є більш складними і досягнення
благополуччя не обмежується лише екстраверсією і нейротизмом. Тому є
потреба в розширенні досліджень, із залученням й інших характеристик
особистості, щоб удосконалити оцінки відношень між особистістю та
благополуччям.
Якщо в окремих дослідженнях був виявлений потужний вплив рис
особистості на копінг (кореляція перевищувала 0,6), то агреговані
результати багатьох досліджень показують лише невеликий або помірний
вплив [2].
Аналіз досліджень показує, що продуктивні копінг-стратегії чинять
позитивний вплив на настрій і фізичне благополуччя по відношенню до
широкого спектру стресових факторів. Непродуктивні стратегії подолання
можуть давати короткострокові вигоди, такі як звільнення від негативних
емоцій та/або негайне зниження негативного настрою, але можуть
привести до довгострокових порушень настрою і фізичного здоров’я.
Таким чином, проведений аналіз відношень особистості, копінгу
та благополуччя показує, що: по-перше, як окремі дослідження, так
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і мета-аналізи свідчать про невеликі або середні розміри ефектів між цими
змінними; по-друге, у переважній більшості досліджень особистість
представлена рисами Великої п’ятірки; по-третє, дослідження були
спрямовані на вивчення попарних зв’язків між цими змінними, а не на їх
комбіновану взаємодію.
Мета дослідження полягала у вивченні поєднаного впливу
особистісного потенціалу та копінг стратегій на психологічне
благополуччя.
Виклад основного матеріалу. У дослідженні перевірялася наступна
гіпотеза: особистісний потенціал функціонує як регулятивна система, яка
обумовлює стійкість психіки до впливів зовнішнього світу, а успішність
адаптації до них усвідомлюється як психологічне благополуччя. Вплив
особистісного потенціалу на психологічне благополуччя опосередкований
копінг-стратегіями.
Методика. У дослідженні взяли участь студенти вищих навчальних
закладів м. Харкова у кількості 350 чоловік (196 чоловічої і 124 жіночої
статі). Середній вік випробовуваних 21,3 роки (SD = 2,6).
Для операціоналізації особистісного потенціалу використовувались:
тест життєстійкості С. Мадді; опитувальник каузальних орієнтацій
Е. Десіта Р. Райана; опитувальник толерантності до невизначеності
Д. Маклейна; «Шкала контролю за дією» Ю. Куля; опитувальник «Стиль
пояснення успіхів і невдач» Т. О. Гордєєвої; шкала загальної
самоефективності Р. Шварцера і М. Ерусалема. Опитувальник «Шкали
психологічного благополуччя» К. Ріфф застосовувався для оцінки
компонентів психологічного благополуччя.
Для визначення способів подолання труднощів в різних сферах
психічної діяльності (копінг-стратегій) використовувався тест Р. Лазаруса
і С. Фолкмана. При обробці даних та перевірці статистичних гіпотез
використовувалися методи описової статистики, кореляційного та аналізу,
методи структурного моделювання та медіаційний аналіз. Розрахунки
були проведені засобами програми SPSS21.0 та AMOS21.0 for Windows.
Результати та їх аналіз. Конфірматорний факторний аналіз
дозволив верифікувати гіпотезу щодо двох факторної структури копінгстратегій. До першого фактору увійшли копінги, які включають поведінку,
сфокусовану на вирішенні проблеми та оволодінні емоціями: пошук
соціальної підтримки, конфронтаційний копінг, планування вирішення
проблеми, самоконтроль, позитивна переоцінка. Другий фактор утворений
копінг-стратегіями: втеча-уникнення, прийняття відповідальності,
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дистанціювання. Змістовно цей фактор відображає таку сторону поведінки
оволодіння, яка націлена на ухилення від взаємодії з стресором, на
позбавлення від загрози або пов’язаної з нею емоціями.
Задля перевірки основної гіпотези ми побудували структурну
модель, яка інтегрує сім латентних змінних. Результати структурного
моделювання представлені на рис. 1. Модель має гарну відповідність
емпіричним даним: 2/df = 1,03; CFI = 0,99; RMSEA = 0,01 (90% -ний
довірчий інтервал: 0,00-0,03).
Розглянемо прямі ефекти для латентної змінної – «особистісний
потенціал». Так, вона має позитивний статистично значущий вплив на
психологічне благополуччя ( = 0,41; p = 0,001), на вибір копінгу
«взаємодія зі стресором» ( = 0,49; p = 0,001) і не впливає на вибір копінгу
«уникання стресору»( = 0,19; p = 0,06).

Рис. 1. Структурна модель взаємозв’язків особистісного
потенціалу, копінг-стратегій та психологічного благополуччя
Інтерпретувати вплив особистісного потенціалу на психологічне
благополуччя слід наступним чином: збільшення на одну стандартну
одиницю величини особистісного потенціалу, при контролі копінгу
«взаємодія зі стресором», приведе до збільшення психологічного
благополуччя на 0,41 стандартних одиниць. Відповідно, збільшення на
одну стандартну одиницю величини особистісного потенціалу веде до
зростання на 0,49 стандартних одиниць частоти вибору копінгу
«взаємодія зі стресором». Тобто, чим вище значення у суб’єкта діяльності
латентної змінної «особистісний потенціал, тим більш частіше він обирає
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активні стратегії подолання стрес-ситуації і відповідно більш психологічно
благополучним себе почуває.
Опосередкований копінгом «взаємодія зі стресором» ефект
особистісного потенціалу на психологічне благополуччя дорівнює 0,20 і є
статистично значущим (tsob = 2,77; p = 0,006) і, навпаки, опосередкування
копінгом «уникання стресору» дорівнює 0,01 і є статистично не значущим.
Отже, особистісний потенціал має як прямий, так і частково
опосередкований ефект на психологічне благополуччя. Суть його полягає
в тому, що суб’єкт на основі сприйняття, оцінки і розуміння ситуації,
обирає копінг-стратегії спрямовані на активні спроби вирішити проблему,
що дозволяє йому успішно адаптуватися до стресору. Успішність
подолання життєвих ситуацій у процесі адаптації відображається у
свідомості як психологічне благополуччя.
Висновки. 1. Виділено два фактори стратегій подолання стресу:
«копінг, орієнтований на взаємодію зі стресором» та «копінг, орієнтований
на уникання стресору». Фактори корелюють один з одним. 2. Виявлено, що
змінна, «особистісний потенціал» має як безпосередній, так і частково
опосередкований змінною «копінг, орієнтований на взаємодію зі
стресором», ефект на латентну змінну «психологічне благополуччя». 3.
Змінна «особистісний потенціал» передбачає відповідно 24% та 51%
варіативності залежних латентних змінних – «копінг, орієнтований на
взаємодію зі стресором» та «психологічне благополуччя».
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У статті викладено міркування стосовно використання наративу як засобу
вияву, усвідомлення та подолання критичної ситуації життя. Подано узагальнення
емпіричного досвіду використання методики «Психологічна автобіографія».
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Постановка проблеми. Оповідальний текст (наратив) розглядається
психологами у найбільш загальному розумінні як засіб організації,
осмислення та упорядкування особистого досвіду, змістом якого є
концепти, що відображають розуміння та інтерпретацію людиною
дійсності та самої себе, а також світ внутрішніх переживань, світ її
індивідуально-авторського ставлення до дійсності. (Н. В. Чепелєва,
П. Рікер, М. Л. Крослі, О. С. Калмикова, Р. Барт). Наратив є досить гнучкою
моделлю життя та життєвих ситуацій людини, яка дає змогу осмислювати
реальність, надає узгодженості та впорядкованості людському досвіду, а
також змінює цю впорядкованість, коли досвід або його осмислення
змінюються. У такому розумінні використання наративних технологій у
критичних ситуаціях життя дозволяє не лише осмислити причини і
протікання цих ситуацій, але й змінити їх, відтак, знайти вихід із життєвої
та особистісної кризи.
Виклад основного матеріалу. Наратив можна визначити як
замкнену завершену структуру, що включає такі характеристики, як
послідовність і завершеність дій, події, що змінюють одна одну і розміщені
у хронологічному або ж іншому, підпорядкованому якійсь єдиній логіці,
порядку, оцінки найбільш значимих подій, афективне ставлення до них
оповідача. Він є трансформацією неупорядкованих життєвих подій у певну
послідовність, вибудовану, виходячи з загальної життєвої концепції
оповідача, його особистісного міфу, що визначає внутрішню логіку
породжуваного тексту [2].
Як зазначає Н. В. Чепелєва, при породженні тексту велику роль
відіграють соціально-психологічні, когнітивні та лінгвістичні фактори, які
позначають як відповідні виміри повідомлення. Так, соціальнопсихологічний вимір включає різноманітні стратегії, які дозволяють дійти
згоди щодо реальності, про яку йдеться у повідомленні. На основі цієї
соціально-психологічної обумовленості виникають фрейми та схеми як
засоби розуміння та структурування реальності, що й складає когнітивний
вимір тексту. Нарешті лінгвістичний рівень характеризується тематичною
структурою, типом та конкретною мовною реалізацією повідомлення [5].
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Якщо розглядати наратив у контексті консультативної психології, то
найбільш точним видається формулювання М. Л. Крослі, котрий
підкреслив, що «основну ідею наративної психології можна сформулювати
так: людина конструює свою самість коли оповідає про своє життя і надає
йому смислу в процесі і з допомогою своєї власної історії» [4, с. 9].
Найбільш істотною рисою наративних технологій, що визначають
ефективність їх використання у роботі із людьми у кризових ситуаціях
життя є та, що наратив не створює жодних обмежень, не накладає ніяких
рамок на висловлення людини. Цим ідеї наративної психології близькі до
екзистенційних ідей про важливість смислу, і звучать як конструювання
самості через наратив і надання смислу життю через смисл оповідання.
Саме цей процес створює цілісність людини, що переживає критичні
ситуації свого життя.
У визначенні критичної ситуації життя ми виходимо із визначення,
даного Ф. Є. Василюком, який зазначав, що «критична ситуація у найбільш
загальному вигляді повинна бути визначена як ситуація неможливості,
тобто така ситуація, в якій суб’єкт зустрічається з неможливістю реалізації
внутрішніх необхідностей свого життя (мотивів, прагнень, цінностей
тощо)» [1, с. 31]. І тому консультативно-коригувальну роботу із людьми у
критичних ситуаціях розпочинаємо із використання методики
«Психологічна автобіографія», котра була розроблена О. Ю. Коржовою для
оцінки ситуаційних особливостей життєвого шляху особистості [3].
Емпіричним дослідженням було охоплено 56 респондентів, котрі
переживали ті чи інші критичні ситуації життя. У вибірці чітко виділено
дві вікові вибірки – 30 осіб вікового періоду «юність» (середній вік
17,5 років) та 26 осіб вікового періоду «дорослість» (середній вік
33,5 років). Для отримання відомостей, пов’язаних із переживанням
критичної ситуації, респондентам пропонувалось перелічити найбільш
важливі з його точки зору події минулого і майбутнього життя (кількість
подій не обмежується). Потім слід оцінити значення кожної події
для життя за п’ятибальною шкалою – оцінити радісні, приємні події
від +1 до +5, а сумні, неприємні – від -1 до -5. При аналізі емпіричного
матеріалу беруться до уваги: а) значимість життєвих подій, що
визначається через кількість і «загальну вагу» подій; б) ступінь впливу
подій, що діагностується за допомогою шкали (значний вплив події –
4-5 балів, помірний вплив – 3 бали, малий вплив – 1-2 бали). Порівняння
двох вікових вибірок за цими показниками дало можливість
сформулювати певні узагальнення.
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Середня кількість подій минулого, котра була вказана юними – 6,3,
у дорослих таких подій – 10,2. Якісний аналіз матеріалу дає змогу
стверджувати, що таке істотне збільшення минулих подій відбувається не
лише за рахунок збільшення життєвого досвіду, а за рахунок його
розширення. Дорослі до своїх значимих подій долучають «війну на Сході»,
«літній відпочинок», «участь у благодійній акції». Крім того, дорослі
залучають до значимих ситуацій і такі ситуації, котрі емоційно не дуже
впливові (із значенням 2-3 бали), що дуже рідко зустрічається у юнаків.
Загалом же, середнє значення питомої ваги позитивних подій у дорослих
склало – 4,4 бали, у вибірці «юнацький вік» – 4,6 балів, а негативних подій –
у дорослих – 3,5 балів, у юнаків – 3,5 балів. Такі статистично однакові
результати свідчать про певні загальні тенденції у сприйманні значимих
подій власного життя, які є відносно незалежними від кількісних та
якісних характеристик життєвого досвіду.
Висновки. У роботі психолога-консультанта використання
наративних методів дозволяє водночас і діагностувати, і коригувати
особистісні проблеми у критичних життєвих ситуаціях. Індивідуальні
бесіди за результатами методики виявили цікаву тенденцію –
усвідомлення (через написання) значимих позитивних і негативних подій
власного життя змінює кут сприймання поточної ситуації як критичної.
Сприймаючи перелік того, що уже відбулось, і що ще ймовірно може
відбутись у житті, респонденти переставали сприймати дану ситуацію як
надмірно загрозливу для власного соціально-психологічного комфорту.
Виділення значимих ситуацій дає змогу прогнозувати реакції на певну
подію, а відтак, стимулювати виникнення «сильних» позитивних ситуацій,
що пом’якшують дію суб’єктивно негативних ситуацій.
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У статті описано психологічний зміст образів «хвороби» та «здоров’я» в
уявленнях лікарів-терапевтів. Оремо виділено особливості соціально-психологічних та
фізіологічних складових ефективного адаптаційного процесу до хвороби.
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Постановка проблеми. Психологічний зміст образів «хвороби» та
«здоров’я» в уявленнях лікарів-терапевтів зумовлений самою природою
професійної діяльності лікарів та її суб’єкт-суб’єктною спрямованістю.
Поряд з цим, здоров’я – основна цінність людства. Це зумовлює той факт,
що здоров’я представляє собою один з найвигідніших об’єктів експлуатації
на
емоційно-чуттєвому
рівні. Засобами
попередження
такого
маніпулювання виступає об’єктивність професійної та особистісної
свідомості лікарів-терапевтів [2, c. 22-28].
Тільки єдність та послідовність образів «хвороби» та «здоров’я» у
Я-концепції лікарів-терапевтів дає можливість лікарю не тільки
реалізовувати успішну професійну діяльність але й позиціонувати та
реалізовувати себе, як суб’єкта життєдіяльності – здоровою людиною.
Виклад основного матеріалу. Розподіл факторів, від яких залежить
здоров’я, у нашій країні виглядає наступним чином: генетичні фактори –
15-20%; стан навколишнього середовища – 20-25%; медичне забезпечення –
8-10%; умови і спосіб життєдіяльності – 50-55% [1, с. 219-222].
Фізичне здоров’я і психічний стан нерозривні і взаємопов’язані,
зокрема, емоції служать біологічною системою пристосування організму
людини до умов соціального середовища. Отже, поняття здоров’я
традиційно включає в себе три рівні: психічний та фізичний
та поведінковий.
Психічне здоров’я – стан інтелектуально-емоційної сфери, основу
якого складає відчуття душевного комфорту, яке забезпечує адекватну
поведінкову реакцію. Такий стан обумовлений як біологічними, так і
соціальними потребами, а також можливостями їх задоволення.
Поняття фізичного здоров’я означає повноцінне функціонування
усіх систем організму, відчуття позитивного самопочуття, запас сил і
бадьорості [3, c. 15-20].
Поведінковий рівень здоров’я являється зовнішнім проявом стану
людини. Цей рівень виражається в ступені адекватності поведінки, умінні
спілкуватися. Основу його складають життєва позиція (активна, пасивна,
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агресивна) і міжособистісні відносини, які визначають адекватність
взаємодії із зовнішнім середовищем (біологічної та соціальної) і здатність
ефективно працювати [4].
Важливо зрозуміти, що не зважаючи на вище рівень здоров’я
залежить від самої людини, адже людина – суб’єкт і одночасно об’єкт своєї
діяльності. Велику роль у цьому відіграє культура, яку потрібно
розглядати як особливого роду відношення людини до самої себе.
Культура – не лише сума знань, це поведінка, сума моральних начал, і у
способі життя індивіда [15].
У своїй життєдіяльності взагалі та, в процесі визначення власних
ідеалів здоров’я людина орієнтується на знання законів природи та
суспільства. Детермінізм (визначення, формулювання) полягає в тому, що
вона зумовлена об’єктивними законами розвитку суспільства. Розвиток
моралі йде через вирішення протиріч між бажаним і існуючим, ідеалом і
дійсністю, а досягнення самого ідеалу лежить на шляху суспільної
практики і розвитку суспільних відносин.
Усвідомлення людиною себе як суб’єкта фізичного чи психічного
здоров’я пов’язане з тим, що самосвідомість є результатом відповідного
емоційного та фізичного досвіду життєдіяльності, ставленням до
суспільства, професійних завдань, до діяльності тощо. Все це діалектично
взаємопов’язане. Хвора людина страждає не тільки фізично. Ламаючи
здоров’я людини, недуг змінює і її соціальне становище, уявлення про
себе; взаємовідносини з оточуючими.
У практиці лікарів образи «хвороби» та «здоров’я» є не тотожними. При
цьому обидва образи містять два аспекти усвідомлюваний та не
усвідомлюваний. Усвідомлюваний – постановка діагнозу та не
усвідомлюваний – розмова з рідними про стан хворого, а не із самим хворим.
Внутрішня картина хвороби – це сукупність не лише емоційних порушень,
але й певних процесів інтелектуального та вольового порядку, пов’язаних зі
свідомістю, переживанням і ставленням до хвороби [3 с. 15-20].
Типологія психологічного реагування на хворобу, створена О. Личко і
М. Івановим, ґрунтується на оцінках впливу трьох факторів: природи
самого захворювання, типу особистості, що включає також характер,
ставлення до захворювання в найближчому оточенні хворого. Вказані
типи об’єднані у блоки. Перший включає типи ставлення до хвороби, при
яких соціальна адаптація істотно не порушується, а саме: гармонійний,
ергопатичний і анозогностичний.
Соціально-психологічна адаптація у загальному вигляді – складний і
багатоплановий процес, який включає в себе психофізіологічні, емоційні,
283

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
інтелектуальні і соціальні аспекти. Як пише А. Налчаджян, при
сприятливому перебігу ці компоненти формують стан адаптованості, яку
можна охарактеризувати як специфічні взаємини особистості, при яких
особистість без тривалих (внутрішніх і зовнішніх) конфліктів виконує
свою провідну діяльність, задовольняє свої основні соціально-психологічні
потреби екстернального та інфернального характеру.
Представники сучасних зарубіжних і вітчизняних підходів
розглядають різні ресурси соціальної адаптації, які допомагають людині
впоратися зі стресогенними ситуаціями. Серед них виділяють
особистісний потенціал, життєстійкість, локус контролю, тощо.
Процес адаптації традиційно проходить в декілька кілька етапів
«вживання» з діагнозом виділених Е. Кюблером-Россом. У цьому процесі
майже завжди, першою реакцією пацієнта є гнів. Хворий не вірить у
точність поставленого діагнозу та йому суперечить. У залежності від
особистості людини, її психічної стійкості, цей етап проходить з різною
інтенсивністю. Відповідно пацієнт може проявляти полярні форми
поведінки – він ізолюється або шукає підтримки серед інших людей.
Висновки. Розвиток навичок рефлексії, на нашу думку, як чинника
зниження негативного впливу захисних механізмів у процесі лікування
пацієнтів
є
одним
із
найбільш
ефективних
корекційних
заходів, спрямованих на конструктивну психологічну адаптацію.
Перспективи подальших досліджень полягають у поширенні комплексу
корекційних заходів, спрямованих на конструктивну психологічну
адаптацію пацієнтів з метою оптимізації стану пацієнта із психологічної та
фізіологічної точок зору.
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ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ОСОБИСТОСТІ, ЯКА ПЕРЕЖИВАЄ КРИЗУ
У статті висвітлюється зміст понять криза та психологічна проблема
особистості, аналізуються особливості надання психологічної допомоги особам, які
переживають кризу.
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Постановка проблеми. В умовах суспільно-політичних змін, які
відбуваються сьогодні в Україні, постійно зростає кількість людей, які
переживають гострі кризові стани або мають ознаки посттравматичного
стресового синдрому. Високої значущості у цьому контексті набуває питання
про надання психологічної допомоги особам, які переживають кризу.
Аналіз актуальних досліджень. Теорія кризи як самостійна
психологічна галузь виокремилась не так давно. Дослідженню теорії криз
присвячені праці Е. Ліндермана, Дж. Каплана, Дж. Якобсона тощо.
Здебільшого кризи тут розглядаються на рівні індивіда. Однак
дослідники [3] також вказують на те, що останній майже завжди є
частиною більших систем (зокрема, сімейної, професійної, соціальної,
тощо), які й обумовлюють характер походження криз. При цьому криза
розглядається як «ситуація зіткнення з перепоною у реалізації життєвих
цілей при умові неможливості справитись з нею за допомогою звичних
засобів» [3, с. 9].
Виклад основного матеріалу. Переживання кризи супроводжується
цілим спектром негативних емоцій (почуття втрати, горя, почуття
неповноцінності, страху, відчаю тощо) та позначає наявність в особистості
певних психологічних проблем. Психологічна проблема – такий «психічний
стан людини, який породжується невідповідністю її психічних можливостей
вимогам навколишнього природного та соціального середовища» [6, с. 90].
Однак криза може містити в собі і шанс для особистісного розвитку. Так,
К. В. Карпинський розглядає кризу як певний переломний момент у житті
особистості, коли вона набуває особливої пластичності і відкривається
можливостям розвитку: самосвідомість звільняється від психологічних
захистів та відбувається розгальмування особистісного зростання [2]. Тобто
з одного боку наявність проблеми (як результату певних протиріч) може
бути поштовхом для розвитку тих чи інших якостей особистості. З іншого ж
боку, наявність невирішеної, постійно повторюваної проблеми може стати
серйозною перешкодою у подальшому розвитку людини [7].
Психологічні проблеми особистості можуть породжуватись різними
чинниками, що відповідно, надає підстав класифікувати їх як екогенні,
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соціогенні, техногенні, психогенні, а також ті, що породжуються віковим
розвитком особистості [6].
Виникнення проблем психічного розвитку може бути обумовлене
різними факторами. Умовно їх можна поділити на дві групи: 1) проблеми,
обумовлені віковими змінами (пов’язані з соціальною ситуацією розвитку,
провідним видом діяльності, особистісними новоутвореннями); 2) проблеми,
обумовлені індивідуальними особливостями особистості (пов’язані з
життєвими відношеннями особистості, її наявним психологічним складом,
особливостями реагування на різноманітні, в тому числі й проблемні,
життєві ситуації).
Психологічні проблеми мають складний характер, так чи інакше
з’являються на різних рівнях функціонування особистості та стосуються
різних сфер її буття. Найчастіше показниками існування психологічної
проблеми особистості виступають негативні емоції (наприклад, страх,
тривога) та психічні стани (наприклад, дратівливість), особливості
поведінки (наприклад, конфліктна) та діяльності (наприклад, низька
продуктивність праці) тощо [6].
У разі високої суб’єктивної чи об’єктивної складності психологічних
проблем людині може бути необхідна допомога спеціаліста-практичного
психолога у їх вирішенні. Психологічна допомога – це діяльність практичного
психолога, спрямована на «підтримку особистості у процесі її розвитку,
становлення та росту, яка здійснюється спеціальними психологічними
методами (способами)» [1, с. 11].
Одним із засобів надання психологічної допомоги клієнтам, що
переживають кризу, є метафора, оскільки вона розглядається у якості засобу
активізації психічної діяльності реципієнта та як засіб психоемоційного
впливу на людину. На думку О. А. Свирепо та О. С. Туманової, метафори
використовуються у якості психотехнологій, оскільки вони можуть
виступати в ролі симптомів внутрішніх конфліктів, і одночасно, як способи їх
організації [8].
Метафора являє собою певний творчий опис складної ситуації, яка
певним чином подібна до кризової ситуації, в якій опинилась людина [5], та
пропонує нові шляхи виходу з неї, зміни точки зору людини. Оскільки ж
зазначені настанови не є прямими, а надаються у алегоричній формі, то це
значно полегшує процес надання психологічної допомоги, бо у клієнта
знижується почуття дискомфорту, нівелюється вплив психологічних бар’єрів
та захистів. І як наслідок − можливість подивитись на себе (чи на ситуацію)
під іншим кутом, проаналізувати особистісні характеристики та поведінкові
прояви, знайти конструктивний вихід з кризової ситуації.
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Висновки. Таким чином, метафора є універсальною психотехнологією,
оскільки являє собою «потужний засіб змінення досвіду людини та її системи
сприймання. Якщо ми використовуємо метафору, яка відображає певне
поняття, ми зробимо можливими різні способи розуміння» [4, с. 18]. Саме
багатозначність метафор дозволяє їй бути індивідуально опосередкованою,
надає можливість людині прилаштувати її до власної картини світу, знайти
власний сенс. А отже, вона є дієвим інструментом психологічної допомоги
людині, яка переживає кризу.
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У МЕДІАЦІЇ ПРИ ВИРІШЕННІ РОДИННИХ КОНФЛІКТІВ
У статті розглядається перспектива медіації в Україні як інструменту допомоги
особистості у кризових умовах та критичних ситуаціях життя, до яких автор відносить
вирішення конфліктів у родинах, що розлучуються або вирішують питання опіки над
дітьми. Наведено приклади використання технік активного слухання у практичній
діяльності медіатора.
Ключові слова: медіація, медіатор, психологічні технології та інструменти,
техніки активного слухання.

Постановка проблеми. Для особистості, яка потрапила у кризові
умови чи складні життєві обставини, принципово важливо використання
ефективних та якісних практик діалогу, технологій вирішення конфліктів
шляхом переговорів і компромісу. Медіація, що зарекомендувала себе
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ефективним засобом мирного врегулювання конфліктів за останні 20
років в західній практиці, володіє потрібними інструментами та
технологіями, які можуть допомогти почути і зрозуміти один одного. Під
складними життєвими обставинами нами розуміється «ситуація
неможливості, тобто така ситуація, в якій суб’єкт стикається з
неможливістю реалізації внутрішніх необхідностей свого життя (мотивів,
прагнень, цінностей та ін.)» [1].
Медіація (від латинського mediatio – посередництво) – це процес
спільного (сторін спору і медіатора) врегулювання і вирішення конфлікту, в
ході якого два або більше учасників з допомогою незалежної третьої сторони
(медіатора) спілкуються один з одним і знаходять прийнятне для всіх
рішення проблеми.
Аналіз актуальних досліджень. Питаннями соціально-психологічних
аспектів впровадження медіації займались вітчизняні та зарубіжні автори –
О. Аллахвєрдова, А. Азарнова, Т. Базаров, Х. Бесемер, О. Боброва, А. Гусєв,
А. Карпенко, В. Клімєнтов, Р. Коваль, Г. Мета, Л. Паркінсон, Г. Похмелкіна,
М. Пєль, П. Рєндольф, Н. Романова, Ф. Стрєссєр, О. Чиннова, Ц. Шамлікашвилі.
Виклад основного матеріалу. Треба зазначити, що в Україні медіація
активно почала розвиватися з початку 2000 років, а нового поштовху
отримала з 2009 року за участю та підтримки Міжнародної Фінансової
організації (IFC). На сьогодні існує декілька центрів просвітницької та
освітньої роботи, найактивніші серед яких – Український центр медіації при
Києво-Могілянській Бізнес школі [kmbs], громадська організація «Інститут
миру та порозуміння» (колишній Український Центр миру та порозуміння),
Одеська обласна група медіації, Школа медіації при Інституту підвищення
кваліфікації Академії адвокатури України, тощо.
На сьогодні медіація не легалізована в Україні, але певна робота з цього
напрямку ведеться – на розгляді у Верховній Раді знаходяться декілька
законопроектів «Про медіацію». Також з весни 2015 р. Міністерство
соціальної політики України розпочало роботу над проектом по складанню
Державного стандарту посередництва (медіації) осіб/сімей, які перебувають
у складних життєвих обставинах. До роботи були залучені як представники
соціальних служб для сімей, дітей та молоді, так і практикуючі медіатори, а
також головні замовники – Міжнародний Фонд «Відродження» та
Міжнародна благодійна організація «Ромський жіночий Фонд «Чіріклі».
Головна ідея проекту – встановити мінімальні норми на рівні
держави, на які будуть орієнтуватися надавачі відповідних послуг.
Державний Стандарт передбачає формат роботи між соціальними
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працівниками, залученими фахівцями – медіаторами, та клієнтами, що
потрапили у скрутні життєві обставини.
Досить поширеною критичною ситуацією наразі є питання
вирішення конфліктів у родинах, що розлучаються або вирішують
кризисні питання щодо розподілу майна або опіки над дітьми. Звичайно,
розлучення – значний стрес для усіх членів родини, адже більшість людей
не має попереднього досвіду розлучень. І діти перш за все. Тому головна
задача медіатора – відгородити дитину від «театру конфлікту» та
допомогти Сторонам створити таке безпечне середовище, де вони зможуть
знайти прийнятне для себе рішення.
Зазначимо, що медіація – молода міждисциплінарна наука, що
з’явилась на базі юриспруденції та психології, та запозичила в рамках
останньої дієві технології та інструменти. Насамперед, це техніки
активного слухання. Саме така точка зору наведена у роботах класиків
медіації – британських психологів Фредді Стрессера (Freddie Strasser)
та Пола Рендольфа (Pol Randolph) [2], Христофера Бесемера
(Christoph Bessemer) [3] та відомого британського сімейного медіатора
Лізи Паркінсон (Lisa Parkinson) [4]:
Техніка перефразування – одна із технік активного слухання, коли
медіатор повторює слова Сторін своїми словами (медіатор переуточнює
власне розуміння ситуації): Ви кажете, що…Я розумію, що з вами відбулось ось
що…Ви маєте на увазі, що… У перефразуванні не може бути відтінку осуду,
власної інтерпретації або поглядів самого медіатора.
Техніка переформування – техніка «переводу» тактильних фраз, агресії
у нейтральну мову. При цьому, медіатор повинен швидко оцінити, який саме
інтерес Сторони стоїть за «тактильністю» та агресією, та запитати Сторону
про передбачуваний інтерес. Очевидно, що передається таке повідомлення
вже без загрози чи нападу:
Сторона: Він дістав мене своїми витівками, він зовсім із глузду з’їхав.
Медіатор: Чи правильно я почув, що вам здається, що ваш Чоловік не
враховує вашу думку? Роз’ясніть, будь ласка, що ви маєте на увазі.
Сторона: Тільки через мій труп!
Медіатор: Я правильно розумію, що ви не налаштовані зараз на
прийняття таких умов?
Рефрейминг та фреймінг (англ. frame-рамка; ввідповідно, reframe –
заміна рамки) – спосіб сприймати ситуацію із іншого кута зору.
Використовується медіатором коли: потрібно змінити оцінку події іншою
людиною; потрібно змінити відношення однієї Сторони до поведінки іншої;
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потрібно змістити Сторону від прояву позиції до її інтересу; потрібно для
переоцінки деяких подій; або звучить критичне зауваження. Наприклад,
дружина досить жваво обговорює на особистій зустрічі із медіатором свого
Чоловіка. Медіатор задає питання: Добре, що в ньому (мається на увазі
чоловік) доброго як у батька ваших дітей?
Таким чином, медіатор задає рамку (фреймінг) – обговорюємо
вашого чоловіка тільки як батька ваших дітей, та показує нову емоцію
(рефреймінг) – в ньому є щось добре, позитивне.
Техніка відображення – дуже важлива техніка для роботи з емоціями
Сторін, коли медіатор головну увагу привертає не до змісту ситуації, а
почуттям та емоційному стану Сторін. Медіатор повторює (відображає) у
точності слова Сторони, але головне – медіатор повинен зрозуміти та
назвати емоцію: Така поведінка вашої Дружини розсердила вас? Мені
здається, що зараз ви відчуваєте злість. Це так?
При цьому, дуже важливо пам’ятати про Паузу / Мовчання. На жаль,
небагато людей вміють взяти паузу, коли запитали щось та чекати відповідь.
Але для медіатора вміння мовчати – одне із головних, особливо коли
Сторони говорять про особисті почуття.
Техніка резюмування – підсумовування основних ідей і почуттів
Сторони – відтворення медіатором суті висловлювань в стислому і
узагальненому вигляді. Для цього медіатор робить наголос на суттєвому
(головному), при цьому повторює те, що має значення для особистості
(підвищує його значення у власних очах) та те, що може позитивно вплинути
на покращення відносин із іншою Стороною: Я почула, що ви вважаєте, що за
5 років вашого шлюбу ви внесли суттєвий вклад у матеріальне забезпечення
вашої родини та глибоко поважали свою дружину усі ці роки?...
Важливо пам’ятати, що саме резюмування допомагає процесу рухатись
далі, а не ходити по колу. Наприклад, у вищезазначеній ситуації, коли
Сторона підтвердить ваше резюмування, може бути питання, яке допоможе
«пройти далі» у медіаційному процесі:
Медіатор: Я почула, що ви вважаєте, що за 5 років вашого шлюбу ви
внесли суттєвий вклад у матеріальне забезпечення вашої родини та глибоко
поважали свою дружину усі ці роки?...
Сторона: Так, це так…
Медіатор: За що саме ви поважали свою дружину, розкажіть про це…
Питання на розуміння справжніх прихованих інтересів кожної Сторони
конфлікту – подружжя, дитини, можливо залучених осіб (батьки Сторін, нове
подружжя, тощо). У більшості випадків Сторони приходять у медіацію із
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власними позиціями, але це тільки – вершина айсберга. Насправді, за
позиціями приховані інтереси, та саме пошук інтересів Сторін та
знаходження шляхів їх реалізації – головний секрет ефективної медіації.
Окрім вищезазначеного, у практиці медіатора ми можемо бачити
прояви: гештальт-терапії – ехо-техніка (логічний наголос – медіатор
повторює слова, які почув від Сторін), техніка екстрополізації (забування
поганих спогадів); психолінгвистики: вміла постановка «правильних»
запитань, побудова фраз, лінгвістичні обороти у мові медіатора, а також
«розшифровка» медіатором мови Сторін, синтез розрізненої інформації, що
надають Сторони; риторики (робота з мімікою, жестами, позою), звідси
походить техніка герменевтичного аналізу тексту (техніка розуміння
скритого тексту) тощо.
Висновки. Таким чином, медіація як міждисциплінарна наука має
значний арсенал психологічних технологій та інструментів, що можуть бути
використані для допомоги особистості, яка потрапила у кризові умови.
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ЧИННИКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ
В КРИТИЧНИХ УМОВАХ ЖИТТЯ
У статті актуалізовано проблему збереження психологічного здоров’я людини.
Представлено результати емпіричного дослідження чинників психологічного здоров’я
осіб, які знаходяться в критичних умовах життя.
Ключові слова: психологічне здоров’я, критичні умови життя.

Постановка проблеми. Актуалізація ролі психологічного здоров’я на
сучасному етапі розвитку українського суспільства має свої досить вагомі
підстави. До них передусім відносять рівень розвитку та освіченості
населення. Саме від цих умов залежить вирішення проблеми інтеріоризації
знань про залежність тілесного здоров’я від стану психіки. Збереження
психологічного здоров’я особистості є головним завданням роботи
практичного психолога, а оскільки сьогодні більшість українців перебуває
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в групі ризику через постійні бойові дії, політичну, економічну кризи, їх
психологічне здоров’я потребує особливої уваги. Над цією проблемою
працюють як психологи-науковці, так і практикуючі спеціалісти.
Аналіз актуальних досліджень. В останні роки кількість публікацій,
присвячених вивченню психології здоров’я, значно збільшилась. Про це
свідчать видання вітчизняних і зарубіжних дослідників: П. Віллямс,
І. І. Галецької,
Д. Голдберг,
І. В. Дубровіної,
О. В. Завгородньої,
В. А. Куковскої, Л. В. Пляки, Ю. О. Приходько, С. Д. Руфф, В. І. Слободчикова,
Т. Б. Хомуленко, Н. Ф. Шевченко, А. В. Шувалова та ін. Більшість дослідників
відносить поняття «психологічне здоров’я» до особистості в цілому, до
прояву людського духу та вважає, що саме воно робить особистість
самоефективною і життєстійкою [1].
Виклад основного матеріалу. В. М. М’ясищев наголосив на
можливості погіршення психологічного здоров’я людини у складних
життєвих ситуаціях. За Б. Я. Шведіним, складна ситуація – це така ситуація,
яка характеризується розбалансованістю системи «задача – особисті
можливості та (або) мотиви – умови середовища» і викликає психічну
напруженість у людини. Під критичними умовами життя розуміють
життєві обставини, які емоційно переживаються людиною та
становлять для неї складну психологічну проблему, яка потребує свого
розв’язання [1].
Психологи О. М. Царькова та О. Г. Капурова виділяють критерії
психологічного здоров’я у властивостях особистості: оптимізм,
зосередженість, урівноваженість, етичність, адекватний рівень вимог та
домагань, почуття обов’язку, впевненість у собі, невразливість до образ,
відповідальність та незалежність; у психічних станах: стійкість,
зрілість почуттів, управління негативними емоціями, вільний природний
прояв почуттів та емоцій, здатність радіти, збереження звичного
оптимального самопочуття; у психічних процесах: адекватне сприйняття
себе, здатність логічної обробки інформації, критичність мислення,
креативність, знання себе [2].
Натепер збільшується кількість досліджень у напрямі вивчення
критичних умов існування та допомоги особам, які перебували в зонах
бойових дій, а також вимушеним переселенцям із даних територій через
стійку загрозу їхньому життю та здоров’ю.
Експериментальною базою нашого дослідження стали: група
медичних працівників Сумської обласної дитячої клінічної лікарні
(14 осіб), які через особливості професійної діяльності перебувають у групі
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ризику; група пацієнтів, які перебували на лікуванні разом із
новонародженими (14 осіб) у відділеннях патології новонароджених та
недоношених новонароджених даного медичного закладу, яким властиві
важкі негативні емоційні переживання через стан своїх дітей; група
біженців (14 осіб) із місць бойових дій, які знаходяться на території
дитячого оздоровчого табору «Дружба» м. Суми, що можуть мати ознаки
ПТСР; та особи, які перебувають безпосередньо на території бойових дій
(12 осіб), які тривалий час перебувають у стресовому стані. Вік
досліджуваних – від 20 до 40 років. Загальна кількість обстежуваних –
54, із яких 12 – чоловічої статі та 42 – жіночої статі.
Були використані такі діагностичні методики: тест психологічного
здоров’я С. П. Ревенка (виявлення рівнів психологічного здоров’я);
диспозиційна характеристика саморозвитку особистості – ДХСО
С. Б. Кузікової (з’ясування рівня актуалізації ресурсів саморозвитку
особистості); тест атрибутивних стилів – ТАС Л. М. Рудіної (вимірювання
рівня оптимізму та песимізму як чинників психологічного здоров’я);
шкала самооцінки Ч. Д. Спілбергера та Ю. Л. Ханіна (вимірювання
ситуативної та особистісної тривожності); шкала диференціації емоцій
К. Ізарда (з’ясування найбільш виражених основних емоційних проявів за
даним показником психологічного здоров’я), шкала суб’єктивного
благополуччя М. В. Соколова.
Отримані результати дослідження свідчать про те, що у значної
частини групи медичних працівників переважає рівень психологічного
здоров’я з рядом проблем (93%), низькі показники спостерігаються за
шкалами ДХСО: «потреби» (57%) «умови саморозвитку» (93%) та
«механізми саморозвитку» (78%). У значної кількості респондентів
виявлено позитивне самопочуття (64%). Низькі значення психологічного
здоров’я на різних рівнях супроводжуються низькими значеннями за
шкалами «потреби», «умови саморозвитку», переважають значення
помірного песимізму (50%), низький рівень ситуативної тривожності
(93%) та низькі значення за шкалами суб’єктивного благополуччя.
У значної кількості осіб серед групи пацієнтів зафіксовано
рівень психологічного здоров’я з рядом проблем (50%). У цих
респондентів переважає середній рівень за шкалами суб’єктивного
благополуччя, а також низький рівень потреб (64%), умов (71%) та
механізмів (64%) саморозвитку. Значна кількість пацієнтів схильні до
помірного песимізму (78%). У них виявлено середній рівень особистісної
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тривожності (57%). Значна кількість респондентів схильна до
позитивного самопочуття (67%).
Серед групи вимушених переселенців зафіксовано високі значення
психологічного нездоров’я, сильної дезадаптації (21%), а також низький
рівень потреб (64%), умов (71%) та механізмів (64%) саморозвитку.
Переважають середні значення за шкалами суб’єктивного благополуччя та
схильності до помірного песимізму (64%). Серед цих респондентів
виявлено значну кількість осіб із середнім рівнем особистісної
тривожності (57%) та високим рівнем ситуативної тривожності (57%).
Переважаюча більшість респондентів схильна до негативного
самопочуття (64%). У групи жителів регіону бойових дій зафіксовано
високі значення психологічного нездоров’я (75%), а також переважають
середні значення за шкалами суб’єктивного благополуччя. У даних
респондентів виявлено низький рівень потреб (100%), умов (100%)
та механізмів (92%) саморозвитку та у однакової кількості осіб
присутній оптимізм, песимізм а їх проміжні значення (33%).
Зафіксовано середні значення особистісної (58%) та високі значення
ситуативної (67%) тривожності.
У результаті аналізу отриманих даних емпіричного дослідження, ми
можемо визначити, що чинниками збереження психологічного здоров’я є
високий рівень оптимізму, актуалізованості психологічних ресурсів
саморозвитку та низький рівень тривожності особистості.
Висновки.
Таким
чином,
результати
експериментального
дослідження чинників збереження психологічного здоров’я в осіб, які
перебувають у критичних умовах життя, свідчать про необхідність
підвищення у них прагнення до саморозвитку, посилення позитивного
ставлення до життя та зниження тривожності. Це дозволить зміцнити їх
психологічне здоров’я.
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ДОСЛІДЖЕННЯ АВТЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО
ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ
У статті аналізуються сучасні дослідження автентичності. Автентичність
розглядається з позицій самореалізації особистості, набуття нею особистісної
зрілості.
Ключові слова: автентичність, особистість, особистісна зрілість.

Постановка проблеми. Використання поняття «автентичність»
відображає декілька тенденцій сучасної психології особистості: прагнення
вивчати інтегративні якості індивідуальності, увагу до позитивного змісту
особистості і, нарешті, пошук екологічних засобів саморегуляції,
самопідтримки та саморозвитку, що можуть бути виявлені тільки через
відкриття глибоко індивідуалізованих особистісних ресурсів.
Виклад основного матеріалу. Важливим критерієм автентичності є
її суб’єктивність, тобто неможливість повної об’єктивації досвіду
автентичності, який, як будь-яка форма досвіду, носить риси
інтегрального феномена, що включає раціональні і чуттєво-емоційні
складові, або, у термінології інтегральної теорії П. Сорокіна,
ідеараціональні, чуттєві та ідеалістичні елементи. У контрасті з
негативними формами екзистенції вивчення автентичності як
позитивного феномена вказує на зв’язки з такими актуальними сьогодні
напрямками соціології, як дослідження щастя, соціального самопочуття,
благополуччя, сталого розвитку та ін. У соціології автентичність
визначається як соціально зумовлене, оціночне та мінливе поняття,
що має багато вимірів та полягає у відкритості стосовно себе та інших
людей. На думку A. Ferrara, автентичність є варіантом моральної
ідентичності, що визначається не лише соціально – культурними нормами,
а й є джерелом самореалізації.
Weigert окрему увагу приділяє поняттю особистісної автентичності,
акцентуючи увагу на тому, що вона проявляється переважно у проблемних
ситуаціях, коли необхідно зробити власний вибір, орієнтуючись на
власні пріоритети і цінності, при цьому автентичність тісно
пов’язана із концептом надії, як базового в особистісній мотивації.
Розглядаючи поняття «не автентичність» D. Waskul, вважає, що вона не
лише неминуча, а й час від часу дуже необхідна людині. Недостовірність,
нещирість або просто необхідність відмовитися від моральної боротьби
часто необхідні у повсякденному житті. На думку D. Waskul не слід
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ідеалізувати автентичне існування, звертаючись до праць Гофмана, він
констатує, що наявність «масок» у спілкуванні дозволяє підтримувати
міжособистісні стосунки з суттєвою економією внутрішніх ресурсів
(наприклад, як профілактика емоційного вигорання у представників
соціономічних професій), а справляння враження на оточуючих – не прояв
неавтентичності, нещирості, а показник інтегрованості людини у
суспільство, її соціолізованості.
Автентичність є моральною цінністю, засобом самопізнання та
способом досягнення ідентичності і стабільності Я у динамічному
постмодерному суспільстві (Lewin and Williams).
Останнім часом концепція автентичності активно розвивається у
контексті позитивної психології, представники якої наголошують на
необхідності
емпирічної
перевірки
теоретичних
конструктів
автентичності, розроблених насамперед гуманістичними психологами,
задля його ефективного використання у консультативній практиці
(P. A. Linley, S. Josept). Зазначимо, що у традиційній психології
консультування
автентичність
розглядається
як
найбільш
фундаментальний аспект благополуччя (К. Хорні, Р. Мей, К. Роджерс,
Д. Віннікот, І. Ялом), однак емпіричних доказів прямого зв’язку даного
феномену із психологічним здоров’ям чи не автентичності
із
психопатологією наведено не було.
У працях К. Хорні, Д. Віннікота акцентується, що інтеріоризація
зовнішніх впливів у дитячому віці призводить до самовідчуження, яке у
свою чергу, зумовлює психопатологію. Починаючи з 2000-х р. з’являються
окремі емпіричні вивчення диспозиційної автентичності. Зокрема
дослідженнями Шелдон, Горднан, Керніс, виявлено сильні позитивні
кореляції
між
автентичністю,
самооцінкою
та
субактивним
благополуччям. Лопез і Раис також виявили кореляції між автентичністю
та задоволеністю відносинами, що характерно як для жінок, так і для
чоловіків, однак конструкт само відчуження у даному контексті не
аналізується. У соціології автентичність визначається як соціально
зумовлене, оціночне та мінливе поняття, що має багато вимірів та полягає
у відкритості стосовно себе та інших людей. На думку A. Ferrara,
автентичність є варіантом моральної ідентичності, що визначається не
лише соціально – культурними нормами, а й є джерелом самореалізації.
У клінічній психології і психотерапії автентичність, це в першу чергу
існування цілісної, конгруентної та гармонічної особистості – індівідума, у
якого відсутні аби які ознаки розщепленості. У гуманістичній та
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екзистенційній психотерапії поняття «автентичний» або «неавтентичний»
використовують для того, щоб позначити оптимальний або ущербний
шлях проживання власного життя, а ідеали автентичності невід’ємні від
розуміння сучасного суспільства як морального, що об’єднує вільних,
соціально мислячих, синергичних миру людей. Дж. Бьюдженталь вважає,
що автентичність пов’язана зі здатністю до вибору, з волею. Дж. Тедески
відмічає таки складові автентичності, як сила, авторська позиція,
самоорганізація, що тісно пов’язано з особистою відповідальністю.
Автентичність є моральною цінністю, засобом самопізнання та способом
досягнення ідентичності і стабільності Я у динамічному постмодерному
суспільстві (Lewin and Williams).
Висновки.
Розглянувши
способи
використання
поняття
«автентичність» у різних галузях психології, ми можемо заключити,
що воно має на увазі спосіб поведінки, що відповідає глибинним
цінностям, вільний від власних протиріч, адекватний соціальному
і просторово-часовому контексту життя, що розуміє діалог з собою та
світом і даний скоріш у переживанні, ніж в уявленні. Дослідження
доводять, що автентичність позитивно пов’язана з самооцінкою,
позитивними переживаннями, надією на майбутнє, креативністю,
задоволенням життям та негативно – з тривожністю та депресією. Отже,
автентичність визначається по-різному, більшість дефиницій носить
дискусійний характер, але всі вони, зводяться до визначення
автентичності як якості життя суб’єкта, що знаходиться в гармонії зі своїм
буттям. Автентичність – це цілісність феноменальної та емпіричної
особистості, єдність життєвої історії людини та цінностей, що
ним декларуються.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПСИХОДИНАМІЧНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ
ДЛЯ ДОПОМОГИ ПСИХОСОМАТИЧНО ХВОРИМ
У ПОСТКРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ
Стаття присвячена обґрунтуванню використання методів психодинамічної
психотерапії хворим на гіпертонічну хворобу, яка характеризується як хронічне
психосоматичне захворювання. Запропоновано методику проведення психодинамічної
психотерапії хворим на гіпертонію.
Ключові слова: психологічна допомога, психосоматичне захворювання,
психодинамічна психотерапія, гіпертонічна хвороба, гіпертонія.

Постановка проблеми. У загальній структурі захворюваності
значний відсоток належить так званим «хворобам цивілізації»,
викликаних кризовими і посткризовими ситуаціями життя. Однією з них є
гіпертонічна хвороба.
Аналіз актуальних досліджень. Вивченням та розробкою ефективних
методів психологічної допомоги для цієї категорії хворих займалися
переважно представники психосоматичної медицини (Ф. Александер,
Р. Набіулліна, Б. Циганков), які наголошували на необхідності впровадження
практики психодинамічної психотерапії.
Психодинамічний напрям психологічної допомоги є загальною назвою
ряду методів психотерапії, орієнтованих на психоаналітичну теорію та
модель глибинної психології людини. Цей напрямок включає у себе
класичний психоаналіз З. Фройда, аналітичну психологію К. Г. Юнга, активну
техніку психоаналізу Ш. Ференці, інтерперсональну психотерапію
Г. Саллівана, вольову терапію О. Ранка, характерологічний аналіз К. Хорні,
короткотермінову психодинамічну психотерапію Ф. Александера та декілька
інших [3]. Наразі короткотермінова психодинамічна психотерапія є найбільш
розповсюдженою та доступною формою психодинамічного напрямку
психологічної допомоги на пострадянському просторі, що вимагає від
психолога більших знань та вмінь у галузі роботи з особистістю.
Обґрунтовуючи можливості застосування методів психодинамічної
психотерапії
хворим
на
гіпертонію,
наведемо
характеристику
психосоматичної етіології захворювання, психотерапевтичні запити
обумовлені її перебігом та особистісні особливості клієнтів, які зумовлюють
відносини з психологом.
Виклад основного матеріалу. У традиційній медицині гіпертонічну
хворобу розглядають як мультифакторне захворювання серцево-судинної
системи, але сучасні медико-психологічні дослідження висувають концепції,
в яких каталізатором хвороби є психосоматичний компонент. Майже всі
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визнані психосоматологи дотримуються думки, що причиною цього
соматичного захворювання є внутрішньоособистісні конфлікти, змістом
яких є агресивність, яка не знаходить емоційної розрядки, пригнічується
через страх, пасивні залежні тенденції, педантичність, перфекціонізм,
почуття неповноцінності, підкорення і, знаходячись в хронічній ситуації
наростаючої напруги, приводить в подальшому житті до цієї хвороби [1, 2, 4].
Розкриваючи специфіку гіпертонічної хвороби, зазначимо, що вона є
хронічним захворюванням, яке виявляється частіше після 35 років та
уражує людей в найбільш працездатному віці і відрізняється тривалим
перебігом, розвитком важких ускладнень (інфаркт міокарда, мозковий
інсульт, серцева і ниркова недостатність), супроводжується зниженням
працездатності аж до інвалідності. Тривалі періоди втрати працездатності
створюють основу не тільки для соціально-економічної дисгармонії, а
також для психологічних проблем у людини. Гіпертонія стає кризою
травматичного характеру, яку людина, як недієздатний об’єкт, бажає
подолати за допомогою психолога. Окрім психологічно-адаптивної
допомоги у соціальній ситуації хвороби, психолог також може мати запит
подолання фобічних тривожних розладів, тривожного сну зі
страхітливими сновидіннями, немотивованої дратівливості, які найбільш
притаманні хворим на гіпертонічну хворобу, а також сформувати
відповідну мотивацію до прийому фармацевтичних препаратів.
Відмінні деструктивні особливості особистості хворих на гіпертонічну
хворобу, які беруть участь у розвитку хвороби та визначають
психотерапевтичний простір між клієнтом та психологом, обумовлюються
тим, що у сім’ях гіпертоніків накладається заборона на емоційне
спілкування [4, с. 363]. На думку К. Ледерах-Гофманна, в кожній
«гіпертонічній» сім’ї між батьком-гіпертоніком та дітьми формуються
правила, за якими регулюються конфлікти. У батька-гіпертоніка діти
вчаться менш ефективним можливостям перенесення та вирішення
конфліктів, про що свідчить перевага в цих сім’ях негативно-невербальної
комунікації. Внаслідок цього переважає активність, що приймає, спостерігає,
контролює, стримує вияви, а активність, яка віддає, повідомляє, бере участь,
з’являється рідко. Таким чином, обмежене сприйняття конфлікту і стресу,
уникнення конфлікту корелює з появою артеріальної гіпертензії [2, с. 66].
Добре відомо, що вирішальною запорукою змін у внутрішньому світі
клієнта є не психотерапевтична методика, а позиція психолога-аналітика у
лікувальному процесі, тому виокремимо ті її особливості, які є
вирішальними для здійснення психодинамічної психотерапії хворим на ГХ.
Наше
обґрунтування
можливостей
здійснення
психодинамічної
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психотерапії хворим на гипертонію сформоване на діалектичному
розумінні психоаналітичних теорій, але головним її опертям є погляди
угорського психоаналітика Ш. Ференці, які були започатковані ним у
революційній модифікації методу класичного психоаналізу – активній
техніці психоаналізу [3]. Визнаний психоаналітик намагався прискорити
хід аналізу, започаткувавши тим самим основу для короткотермінової
психодинамічної психотерапії.
Автор вважав, що виникнення терапевтичного ефекту можна
прискорити, перетворюючи психоаналіз на певних етапах у психотерапію,
тобто дозволяючи психологу-аналітику впливати на хворого своїми
емоціями. Як зазначалося, стосунки клієнта-гіпертоніка та психолога
характеризуються прихованою агресією та почуттям провини, то,
посилаючись на погляди автора, для подолання цього опору потрібно
відновити атмосферу відносин раннього дитинства, у якій психотерапевт, на
відміну від реальних батьків хворого, повинен грати роль емоційно
комунікативної та люблячої матері. Згідно з теоретичними поглядами
Ш. Ференці, штучне підкріплення трансферу включає емоційну підтримку,
надання товариських порад та доброту у позиції психоаналітика [3].
Ш. Ференці вважав, що трансфер є проекцією на психотерапевта
стереотипів ранніх конфліктних взаємовідносин з фігурами батьків. Хворий
несвідомо бажає бути загіпнотизованим психологом-аналітиком та
підкоритись впливу образу батька. Тобто емоційно тепле спілкування
психотерапевта є чимось на кшталт «материнського» гіпнотичного впливу,
а у разі його володарської позиції – «батьківського» [3]. Цілком зрозуміло, що
використання «материнського»/»батьківського» впливу та підкріплення
трансферу емоційною підтримкою та порадами обумовлює фіксацію
інфантильної позиції хворих та блокує формування їх автономної поведінки.
Розв’язання цього дисонансу можна запропонувати шляхом
можливостей трансферного впливу. Відтак психологічна допомога може
проводитися двома кваліфікованими співпрацюючими психологамианалітиками у комбінації індивідуальної та групової форм психотерапії
(бажано жінкою та чоловіком). Спочатку жінка-аналітик забезпечує
підкріплення інфантильного трансферу надаючи емоційну підтримку,
перебуваючи у ролі матері. Така позиція аналітика прискорює хід аналізу,
оскільки інфантильно фіксований хворий швидко регресує і надає
можливість виокремити як його актуальні емоційні проблеми, так і
генетичні глибинні форми конфліктів, які виникли ще у ранньому дитинстві.
Використання окремих прийомів кататимно-імагінативної психотерапії та
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активної техніки психоаналізу у цій формі роботи забезпечує терапевтичний
ефект та мобілізацію психосоматичного потенціалу.
Чоловік-аналітик здійснює групову психотерапію, підкріплюючи
взаємодію між її членами. Психотерапевтична група має обов’язково бути
гетерогенною відносно нозологічних форм соматичних хвороб, а кількість
хворих на ГХ не перебільшувати 2-3 осіб при кількості членів групи до 8-9.
Відповідно до закономірностей групової динаміки у групі поступово
починають виникати інфантильні трансферні конфлікти, яких хворий на
гіпертонічну хворобу звик уникати в реальному житті. Отримуючи відсутню
у дитинстві батьківську емоційну підтримку з боку жінки-аналітика, хворий
стає більш комунікативним. Чоловік-аналітик також виконує важливу
функцію, зосереджуючи увагу на моральному стимулюванні хворого до
вирішення конфліктів у групі. Він поступово підводить клієнта до
самоінтерпретації власного опору та трансферних реакцій, використовуючи
у певних обставинах стратегію конструктивної конфронтації з хворим.
Висновки. Комбінація форм психодинамічної психотерапії забезпечує
поступове розщеплення та диференціацію динаміки інфантильного
трансферу і пацієнт може знаходити доступ до здорових та конструктивних
зон свого Я.
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УДК 159.97:616.895.8
Штагер Я. О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ХВОРОБИ
ТА ОБРАЗУ ЗДОРОВ’Я У ПАЦІЄНТІВ З ШИЗОФРЕНІЄЮ
Постановка проблеми. У сучасних кризових умовах існування системи
охорони здоров’я ресурсів лікарів не вистачає на те, щоб задовольнити всі
потреби пацієнтів. Певні функції можуть бути виконані силами практичних
психологів, наприклад, корекція психоемоційного стану людини, що
змінився у зв’язку з реакцією на виниклий хворобливий стан.
Аналіз актуальних досліджень. Поняття внутрішньої картини
хвороби свого часу було сформульоване О. Р. Лурія. Він називав
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внутрішньою картиною хвороби все те, що відчуває та переживає пацієнт,
всю масу його відчуттів, його загальне самопочуття, самоспостереження,
його уявлення про свою хворобу – весь той внутрішній світ пацієнта, що
складається зі складних поєднань сприйняття та відчуття, емоцій,
конфліктів, психічних переживань і травм.
А. Гольдшейдер назвав всю суму відчуттів, переживань пацієнта разом
із його власними уявленнями про свою хворобу аутопластичною картиною
хвороби, та відніс сюди не лише суб’єктивні симптоми пацієнта, але і ряд
свідчень про хворобу, якими володіє пацієнт зі свого знайомства з
медициною, літератури, бесід з оточуючими, порівняння себе з аналогічними
пацієнтами тощо. А. Гольдшейдер розглядав сенситивну та інтелектуальну
частини аутопластичної картини хвороби. Сенситивна частина складається з
суб’єктивних відчуттів, що виходять з патологічної зміни загального стану
пацієнта. Інтелектуальна частина є надбудовою над нею, що створюється
вже самим пацієнтом, роздумами про свою хворобу, своє самопочуття та свій
стан. Р. Конечний та М. Боухал відмачають, що аутопластична картина
хвороби залежить від впливу ряду чинників: характеру хвороби (гостра чи
хронічна), наявності чи відсутності болю, косметичних дефектів тощо;
обставин, у яких протікає хвороба (поява нових проблем у сім’ї, професійній
діяльності, найближчому соціальному оточенні тощо); преморбідній
особистості; соціального положення пацієнта.
Виклад основного матеріалу. Із усього різноманіття термінології
правомірно виділення загального, інтегрального поняття, яке, по
можливості, більш повно відображало б суб’єктивну сторону захворювання.
Поняття внутрішньої картини хвороби охоплює різноманітні сторони
суб’єктивної сфери захворювання. Це складне структуроване утворення
включає щонайменше чотири рівні психічного відображення хвороби у
психіці пацієнта: чуттєвий – комплекс хворобливих відчуттів; емоційний –
переживання хвороби та її наслідків; інтелектуальний – формування
уявлення та знання про хворобу пацієнтом та її реальна оцінка, роздуми про
її причини та можливі наслідки; мотиваційний – формування певного
ставлення до хвороби та актуалізація діяльності, спрямованої на одужання.
Розуміння внутрішньої картини хвороби допомагає практичному
психологу знайти потрібну тактику у роботі з пацієнтом, у виборі певних
форм корекції. Внутрішня картина хвороби займає також центральне місце
при вирішенні питань про агравацію, симуляцію, дисимуляцію. Важлива роль
внутрішньої картини хвороби і при вирішенні експертних питань. Також
спостерігається певна динаміка внутрішньої картини хвороби з різним
співвідношенням її елементів на різних етапах захворювання. Зокрема,
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переважаючі при деяких захворюваннях чуттєві елементи внутрішньої
картини хвороби можуть повністю зникати та їх місце у такому випадку
можуть займати результати розумової переробки пацієнтом факту
захворювання та емоційна оцінка хвороби. Різна за структурою та динамікою
внутрішня картина хвороби створює специфічні та надважливі умови
розвитку та перебудови особистості хворої людини.
Психологічний аналіз мотиваційної сфери пацієнтів показує, що
внутрішня картина хвороби може сприяти виникненню нової провідної
діяльності у пацієнтів, в рамках якої відбувається формування патологічних
рис особистості. Практичному психологу корисно вивчати внутрішню
картину хвороби та вчитися оптимізувати її. Можлива ситуація, коли
практичний психолог може брати участь у формуванні внутрішньої картини
хвороби, причому не лише реальної, наприклад, у осіб з тяжкими
невиліковними захворюваннями з метою полегшення психічного стану.
Адекватно сформовані за допомогою лікаря та практичного психолога
моделі прогнозу та моделі очікуваних результатів лікування постають як
важливий чинник оптимізації психічного та загального стану пацієнта на
всіх етапах лікування.
О. Є. Личко та Н. Я. Іванов розробили методику для визначення типів
ставлення до хвороби. Вони виділяють 12 типів: гармонійний, тривожний,
апатичний, іпохондричний, меланхолійний, неврастенічний, сенситивний,
обсесивно-фобічний,
паранойяльний,
егоцентричний,
ейфоричний,
ергопатичний. Ставлення до хвороби, на думку авторів, інтегрує всі психічні
категорії, у рамках яких аналізується поняття внутрішньої картини
хвороби – це і знання хвороби, її усвідомлення особистістю, розуміння ролі та
впливу хвороби на життєве функціонування та емоційні і поведінкові реакції,
пов’язані з хворобою.
Одночасно з внутрішньою картиною хвороби формується інша,
протилежна, модель – внутрішня картина здоров’я, своєрідний еталон
здорової людини. Цей еталон може бути достатньо складним та включати
різні елементи у вигляді образних уявлень та логічних узагальнень.
Актуалізація та інактуалізація цих двох компонентів особистості і
характеризують динаміку внутрішньої картини хвороби і тим самим
впливають на поведінку пацієнта. Відповідно, можуть існувати образи
фізичного і психічного здоров’я.
У рамках дослідження образу здоров’я було опитано 25 пацієнтів,
хворих на шизофренію. Крім того, досліджувався вік пацієнтів, тип ставлення
до хвороби, суб’єктивна оцінка власного психічного здоров’я та тип реакції
на хворобу (переважна емоція). Пацієнти були розділені на три групи –
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перша група, описуючи здорову людину, використовувала характеристики,
які приписувалися самому собі (наприклад, «здоровий – це спокійний», а «я –
спокійна людина» тощо), (9 осіб), друга група навпаки описувала ті якості,
яких, на їхню думку, у них немає, тобто фокусувалася на дефіциті (наприклад,
«здоровий – це веселий, а в мене депресія», «здоровий може ходити на
роботу, а я не можу» тощо), (9 осіб), третя група не дала відповіді, дала
розпливчасту чи невизначену відповідь (7 осіб).
Отже, чим відрізнялися пацієнти першої та другої груп? По-перше,
відмічено відмінності за віком: пацієнти першої групи були старші (вік в
середньому – 44 та 37 років відповідно), що пов’язано з поступовим
наростанням дефекту з часом, що не дає змогу об’єктивно визначити
власний стан. По-друге, відрізнявся тип ставлення до хвороби: хоча кількість
пацієнтів з паранойяльним, депресивним та тривожним типом ставлення
виявилася однаковою, пацієнти з анозогнозичним типом реагування на
хворобу частіше зустрічалися у першій групі, а пацієнти з ергопатичним
типом зустрічалися лише у другій групі – у зв’язку з тим, що при
усвідомленні свого стану пацієнти більш збережені та адаптовані, і «втеча у
роботу» для них ще можлива. По-третє, спостерігалися відмінності у
сумарній кількості балів суб’єктивної оцінки власного психічного здоров’я –
у першій групі 7, а у другій – 5 балів за 10-бальною шкалою, що пов’язано з
більш примітивними захистами пацієнтів першої групи, запереченням як
єдино можливою для них творчістю. По-четверте, відрізнялися типи реакції
на хворобу, тобто переважна емоція, яку відчували пацієнти у зв’язку зі своїм
станом: хоча печаль, гнів та заперечення хвороби зустрічалися з однаковою
частотою, у пацієнтів першої групи частіше відмічався страх хвороби, вони
частіше не могли дати відповідь на запитання і у них не зустрічалися реакції,
властиві другій групі, – прийняття та провина.
Висновки. Таким чином, можемо спостерігати, що більша вираженість
симптомів пов’язана з меншими можливостями до побудови продуктивного
захисту, заперечення як адаптаційний механізм, властивий першій групі
пацієнтів, пов’язаний з меншими можливостями до усвідомлення свого
стану, а, відповідно, і емоційної переробки ситуації.
Переживання пацієнтами змін, які виникають у зв’язку з розладом,
значним чином впливають на їх психоемоційний стан. Найчастіше
лікарі не мають часу та можливості досліджувати емоції пацієнтів,
пов’язані з хворобою, тому це задача саме практичного психолога, який
може не лише сприяти формуванню більш сприятливого емоційного стану
пацієнта, але і через це непрямо впливати на прихильність до лікування, а
отже, і його прогноз.
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РОБОТИ З НАСЛІДКАМИ КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЙ
Розглянуто проблему психологічної терапії критичних та пост критичних
ситуацій. Висвітлено особливості психологічного дебрифінгу як одного із дієвих методів
соціально-психологічної підтримки людей.
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Постановка проблеми. Актуальність досліджуваної проблематики
обумовлюється процесами кардинальних змін та динамічних перетворень у
сучасному суспільстві, які створюють чимало труднощів та перешкод на
шляху досягнення особистістю заздалегідь поставленої мети. Тому сьогодні
важливим завданням є розвиток та становлення особистості, здатної долати
складні життєві ситуації, негаразди та конструктивно вирішувати
найрізноманітніші конфлікти, долати наслідки критичних ситуацій.
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукових праць свідчить про
те, що сьогодні надзвичайно важливим є питанням теоретикометодологічних аспектів дослідження життєвих криз, психологічної сутності
та особливостей сприймання, переживання та подолання їх особистістю
(О. В. Бурмістрова [2], Є. О. Варбан [3], С. Д. Максименко, Т. М. Титаренко [5] та
ін.); окреслено основні підходи до вивчення психологічних аспектів
критичних життєвих ситуацій (О. О. Байєр [1], Є. О. Варбан [3] та ін.).
В останні десятиріччя дослідники також досить часто звертаються до
питання надання психологічної допомоги особистості, що знаходиться в
критичній життєвій ситуації (С. Д. Максименко, Л. І. Мульована [4],
Т. М. Титаренко [5] та ін.). Незважаючи на інтенсивність наукового інтересу
до означеної проблеми, все вищесказане вказує на актуальність дослідження
психологічних особливостей переживання життєвої кризи особистістю та
методів соціально-психологічного захисту й психологічної реабілітації.
Метою статті є здійснення теоретичного огляду та аналізу
психологічних досліджень сутності критичної ситуації та характеристика
дебрифінгу як методу соціально-психологічної підтримки.
Виклад основного матеріалу. У широкому розумінні критична
ситуація являє собою сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, які
перешкоджають людині у досягненні поставлених життєвих цілей у
фізичному, соціальному, культурному, духовно-практичному і часовому
просторах життя [2]. Варто зазначити, що значущий внесок у розуміння
сутності критичної ситуації, її переживання та подолання особистістю
зробили саме українські вчені. Так, Т. Титаренко особливу увагу приділяє
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питанню активності людини як суб’єкта власної поведінки, здатного
контролювати критичну ситуацію [5].
Дієвими формами соціально-психологічної підтримки особистості, яка
потрапила у критичну ситуацію, є індивідуальні консультації, організація
бесід стосовно особливостей переживання і подолання людиною кризових
станів, критичних і надзвичайних ситуацій, проведення соціальнопсихологічних тренінгів екзистенційної спрямованості [1; 4].
Відносно новим засобом зменшення психологічних наслідків
пережитого стресу в Україні є застосування психологічного дебрифінгу.
Метод «дебрифінг критичного інциденту» розроблений американським
психологом Дж. Мітчелом у 1983 році для працівників «небезпечних
професій» (рятівники, пожежники, військовослужбовці під час бойових дій та
ін.). Дебрифінг являє собою психолого-педагогічний груповий метод дискусії
під керівництвом підготовленого фахівця. Це – особливим чином
організоване групове обговорення, спрямоване на те, щоб допомогти
учасникам критичного інциденту подолати психологічні наслідки кризи, а
також виробити навички, які потрібні в разі повторного зіткнення з
аналогічною ситуацією [1, с. 17-18]. Відтак дебрифінг має розумітися як
«метод психологічної корекції посттравматичних стресових розладів
спрямований на мінімізацію психологічних страждань» [6, с. 671].
Мета дебрифінгу – зменшити негативні психологічні наслідки після
пережитого стресу і попередити розвиток синдрому посттравматичних
стресових розладів. До основних завдань дебрифінгу можна віднести:
1) урегулювання вражень, почуттів, реакцій; 2) зменшення індивідуальної і
групової напруги; 3) зменшення відчуття унікальності та патологічності
власних реакцій; 4) мобілізація внутрішніх і зовнішніх групових ресурсів,
посилення групової підтримки, солідарності, розуміння; 5) підготовка до
переживання тих симптомів чи реакцій, які можуть виникнути;
6) інформування учасників про те, де вони в подальшому можуть отримати
допомогу [4].
Дебрифінг полягає у детальному розпитуванні людини про те, що
відбулось, тобто у своєрідному інтерв’ю, адже у багатьох є природна потреба
все розповісти. Рекомендується проведення не пізніше ніж через 48 годин
після інциденту. В одну аудиторію збираються учасники події, їх просять
поділитись
своїми
розповідями,
вони
обмінюються
власними
індивідуальними реакціями, а психолог висвітлює свою позицію, сутність
якої – у визнанні нормальності будь-якої реакції у даній ситуації.
Процедура дебрифінгу дозволяє учасникам в умовах безпеки і
конфіденційності відреагувати на враження, реакції та почуття, пов’язані із
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подіями. Зустрічаючи схожі переживання в інших людей, учасники
отримують полегшення, – в них зменшується відчуття унікальності та
ненормальності власних реакцій, знижується внутрішня напруга. У групі
виникає можливість отримати підтримку від інших учасників. Потім
аналізуються наявні ресурси [1; 2].
Дебрифінг має чітку структуру і включає в себе сім послідовних фаз:
вступна фаза; фаза опису фактів; фаза опису думок; фаза опису переживань;
фаза опису симптомів; фаза навчання; заключна фаза. Важливим моментом
процедури є поведінка терапевта: він повинен не лише слухати, а й
перекладати почуте на мову модальностей (говорячи термінологією НЛП) –
зорову, слухову, кінестетичну. «Якими були запахи? Що ти чув? Що відчував?
Що бачив?» і так далі.
Розпитування повинно бути спокійним, делікатним, проводитись у
зацікавленій манері. Після завершення спеціалісти рекомендують звернути
додаткову увагу на тих членів групи, хто викликає найбільше занепокоєння у
терапевтів, можливо, поговорити з ними наодинці. Крім того, спеціалісти, які
проводять дебрифінг постраждалих у критичній ситуації, повинні
обміркувати шляхи профілактики виникнення у себе вторинної
травматизації: заходи щодо самовідновлення, способи відреагування
пережитих емоцій тощо [1].
Висновки. Психотравмуючі події, критичні ситуації, які все частіше
з’являються, породжують стан тривоги та переживання. Для подолання
несприятливих наслідків критичних ситуацій потрібна спрямована
психологічна допомога. Одним із перспективних методів соціальнопсихологічної допомоги постає психологічний дебрифінг.
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МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОФЕСІЙ
У статті розглянуто психологічні умови продуктивності навчання та якості
фахової підготовки у вищій школі спеціалістів небезпечних професій. Акцентовано на
особистісній значущості усвідомленого і самокерованого професійного саморозвитку.
Ключові слова: професійне і особистісне самовизначення, ціннісно-смислові
орієнтації, життєві настанови, компетентність, саморегуляція, саморозвиток.

Постановка проблеми. Вища освіта на сьогодні розглядається як
провідний чинник соціального та економічного прогресу, адже
найважливішою цінністю й головним капіталом сучасного суспільства є
фахівець, здатний до активного пошуку і засвоєння нових знань та
прийняття нестандартних рішень у нетипових (в тому числі критичних)
ситуаціях [1].
Аналіз актуальних досліджень. Серед основних якостей особистості
майбутнього
фахівця
виділяють,
поряд
із
компетентністю,
комунікабельністю, знанням своєї справи тощо, і такі риси, як ініціативність,
креативність, мобільність, а також гнучкість, стресову і фрустраційну
стійкість, готовність до сприйняття змін (О. О. Бодальов, В. А. Бодров,
Е. Ф. Зеєр, Є. О. Климов, С. Ю. Лєбєдєва, Г. В. Ложкін, В. І. Моросанова,
В. П. Садковий, О. Д. Сафін, О. В. Тімченко, І. А. Чуб, Г. Олпорт та ін.).
З викладеного зрозуміло, що становлення сучасного фахівця, передусім
спеціалістів небезпечних професій, діяльність яких пов’язана з особливими
умовами праці, можливе тільки за умов єдності розвитку професійної
компетентності та особистісного зростання [4; 5]. До того ж особистісний
результат професійного розвитку людини, на думку багатьох сучасних
дослідників (Г. О. Балл, М. Й. Боришевський, С. Д. Максименко, Т. Б. Хомуленко
та ін.), ширший і суттєвіший за традиційні форми професійного досвіду –
знання, вміння, навички.
У нашому випадку останнє можемо пояснити тим, що особистісна
незрілість, надмірно виражені механізми психологічного захисту,
нерозвиненість стратегічного мислення і здатності антиципіювати
прийдешні події в критичній ситуації професійної діяльності блокуватимуть
імпульси несвідомого (інтуїцію) та спотворюватимуть їх опрацювання
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свідомістю з метою об’єктивного аналізу ситуації, прийняття оптимального
рішення та довільної саморегуляції поведінки на шляху реалізації
поставленого завдання.
Виклад основного матеріалу. Особистісна зрілість фахівця
виражається в тому, що в нестандартних ситуаціях у нього спрацьовує не
механізм спонтанної активності, а приходить у дію механізм усвідомленої
саморегуляції, оскільки зовнішні сигнали проходять у свідомість, там вони
зіставляються із закодованими реакціями на подібні ситуації, і тільки потім
дається команда до прояву активності в тому чи іншому напрямі. Тому
настанову людини на поведінку в мінливих і складних життєвих ситуаціях
(активні, пасивні життєві настанови) можна розглядати як особистісну
властивість людини та її індивідуально-стильову характеристику [3].
З огляду на це в контексті формування майбутнього фахівця як
суб’єкта життєдіяльності нам видається важливим розглянути питання про
природу виникнення та шляхи подолання такого феномену і особистісної
настанови, як «навчена безпорадність» (learned helplessness, термін
М. Селігмана), пов’язаної з неадекватною пасивністю і зниженням
інтенціональності людини в проблемній ситуації.
Суттєвим є те, що, як показали дослідження Д. Хірото і М. Селігмана,
навчена безпорадність має тенденцію до генералізації, тобто поширюється
на все більш широкий спектр ситуацій, стає для людини своєрідною
моделлю і стратегією поведінки [3]. Зазначимо, що К. Гольдштейн раніше
виявив і описав подібні до «навченої безпорадності» зразки поведінки, яку
він назвав «катастрофічною», у солдатів першої світової війни, що зазнали
важких потрясінь і травм.
Таким чином, стійкі уявлення про власну безпорадність, які зовсім не
обов’язково відповідають дійсності, призводять до наслідків для психіки
іноді більш негативних, ніж важке поранення або природна катастрофа.
Людина в цьому випадку принципово не намагається сама перевірити
свою компетентність, здатність впоратися із ситуацією, більше того, у неї
витісняється зі свідомості навіть думка про таку можливість. Натомість
відбувається активізація захисних проявів, таких як ворожість, регресія
(інфантилізація),
проекція
(наслідування
«сильнішого»
або
«привабливішого») тощо.
Механізмом детермінації особистісного та професійного саморозвитку
людини сучасні науковці вважають зміни, які відбуваються в мотиваційноціннісно-смисловій сфері людини [2]. Відтак, визначення напрямів зміни у
ціннісно-смисловому просторі майбутнього фахівця дозволяє розробити
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шляхи та методи управління професійним зростанням особистості в процесі
фахової підготовки студентів.
Мета вищої освіти має полягати в тому, щоб допомогти студенту
організувати внутрішню взаємодію між процесом пізнання, професійним
становленням і особистісним самовизначенням. При цьому важливо при
збагаченні інформацією не допустити «збідніння душ» (С. Б. Кузікова).
Дійсно, живе особистісне знання породжується з активного особистісного
ставлення студента до навчального матеріалу. У формуванні ж ціннісносмислових
переваг
знаходиться
основа
процесу
особистісного
самовизначення.
Говорячи
образно,
особистісне
і
професійне
самовизначення ідуть поруч із ціннісно-смисловим самовизначенням [2].
Система ціннісних орієнтацій визначає змістову спрямованість
особистості і становить основу її ставлення до навколишнього світу, до
інших людей, до себе самої, а також ядро мотивації життєвої активності,
самодетермінації, «концепції життя» (С. Б. Кузікова). Відомо, що зміна
ставлень особистості (до себе, оточуючих, діяльності, світу в цілому)
виявляється у динаміці її образу Я, самооцінки, життєвого смислу та
цінностей, зміні характеру мислення, способу поведінки тощо, а отже, і
безсумнівно впливає на цілі, мотиви, результати її професійної діяльності [3]
У молодих людей на початку навчання у ВНЗ ще не повною мірою
сформувалася система ціннісно-смислових орієнтацій, що ускладнює процес
їх інтеграції до умов «дорослого», самостійного життя. Першокурсники, в
силу прийнятих ними позитивно забарвлених соціальних цінностей, погано
уявляють собі зміст і форми майбутньої професії, результати навчання,
вимоги до майбутньої трудової діяльності. До того ж смисл провідної
діяльності під час професійної підготовки у ВНЗ і смисл самої професійної
діяльності, як правило, не співпадають.
Висновки. На жаль, навчальні програми вищої школи не відображають
зазначену проблему. Вищі навчальні заклади практично не вчать молодих
людей самостійно шукати і знаходити особистісний смисл майбутньої
професійної діяльності та приймати відповідальність за вибір, що фактично і
є головним завданням вищої професійної освіти. Відповідно виникає
проблема впровадження в навчальний процес нових форм викладання
професійних знань, які б дозволили інтерналізувати їх значущість і цінність
на рівні особистісних смислів. Не менш важливим завданням ВНЗ є
актуалізація потреби і формування здатності студентства до постійного
саморозвитку і самовдосконалення в майбутній професійній діяльності.
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Wilsz J.
ZAKŁÓCENIE RÓWNOWAGI FUNKCJONALNEJ JEDNOSTKI PRZEZ SYTUACJE
KRYZYSOWE – ANALIZA MECHANIZMÓW WEWNĘTRZNYCH
Streszczenia. W artykule omówiono funkcję homeostatyczną systemu autonomicznego.
Zaprezentowano równowagę funkcjonalną jednostki w kontekście homeostatycznych
mechanizmów regulacyjnych. Przedstawiono skutki zakłócenia równowagi funkcjonalnej
człowieka w sytuacjach kryzysowych.
System autonomiczny, równowaga funkcjonalna, sytuacje kryzysowe.

Wprowadzenie – cywilizacyjne uwarunkowania funkcjonowania człowieka.
W dobie globalizacji w otaczającej człowieka rzeczywistości następują dynamiczne
zmiany. Jednostka nie zawsze jest w stanie przystosować się do nich. Często te nowe,
trudne dla niej sytuacje odczuwa jako sytuacje zagrożenia a nawet sytuacje
kryzysowe albo krytyczne. Sytuacje te powodują duże zakłócenie stanu równowagi
funkcjonalnej jednostki, której przywrócenie jest dla niej coraz trudniejsze.
„Postęp cywilizacji niewątpliwie ułatwił naszą egzystencję, ale niestety
zwielokrotnił także i powszechne zagrożenie»2, z którymi wielu ludzi nie radzi
sobie. Coraz częściej zdarza się, że „człowiek, który poniósł porażkę lub nie
rozwiązał problemu stosując dostępne mu aktywne strategie radzenia sobie z
zagrożeniem lub też uznał (ponownie szacując swoje zasoby), że jego możliwości
się wyczerpały, zaprzestaje działań»3.
2

T. Rotter, Psychologiczne aspekty katastrof i kataklizmów, [w:] Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. Zjawiska
współczesnej cywilizacji, red. Katarzyna Popiołek, Wydawca: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2004,
s. 64.
3
A. Sowińska, Człowiek w sytuacji zagrożenia ekonomicznego w świetle teorii stresu i kosztów psychologicznych, [w:]
Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. Zjawiska współczesnej cywilizacji, red. Katarzyna Popiołek, Wydawca: Stowarzyszenie
Psychologia i Architektura, Poznań 2004, s. 33.
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Dlatego jednym z najważniejszych problemów współczesności jest
skuteczne funkcjonowanie człowieka w bezustannie zmieniającym się otoczeniu,
które znacznie częściej aniżeli to było w przeszłości zakłóca równowagę
funkcjonalna człowieka, a zakłócenia te są nieporównywalnie większe niż kiedyś.
Zakłóceniom tym mogą się przeciwstawić mechanizmy regulacyjne sterujące
ludzkim zachowaniem, dzięki którym człowiek odzyskuje równowagę
funkcjonalną nazywaną homeostazą. Jak zauważa Brunon Hołyst „dopiero
przyjęcie określonych założeń odnośnie do psychologicznych mechanizmów
regulacyjnych,
pośredniczących
między
oddziaływaniami
środowiska
społecznego zachowaniami i przeżyciami ludzi, może poprawić trafność naszego
prognozowania w omawianym zakresie»4. Takie założenia zostały określone w
teorii systemów autonomicznych. W teorii tej przedstawione zostały mechanizmy
regulacji – będące procesami sterowniczymi, jako zjawiska fizyczne o charakterze
informacyjno-energetycznym. Dlatego uważam, że celowe jest oparcie się na tej
teorii, przy analizie skutków zagrożeń dla osobowości jednostek, u których
nastąpiło duże zakłócenie równowagi funkcjonalnej.
Funkcja homeostatyczna systemu autonomicznego Jedynym systemem, w
którym występuje funkcja homeostatyczna jest system autonomiczny. Teorię tego
systemu opracował Marian Mazur5. Funkcja ta nie występuje w pozostałych
rodzajach systemów, tzn. w: systemie zorganizowanym, systemie sterownym,
systemie samosterownym. Dzięki tej funkcji system autonomiczny ma zdolność
sterowania się, zdolność przeciwdziałania utracie zdolności sterowania, może
utrzymywać się w stanie równowagi funkcjonalnej pomimo zmian zachodzących
w otoczeniu – co jest równoznaczne z usuwaniem jej zakłóceń, może
funkcjonować w interesie własnym.
Homeostat
jest
to
podsystemem
systemu
autonomicznego
przeciwdziałający przepływom informacji i energii zmniejszającym możliwość
oddziaływania tego systemu na otoczenie. Dba on o interes własny systemu,
którym jest utrzymywanie się tego systemu w stanie równowagi funkcjonalnej
albo w stanie bliskim tej równowagi, dzięki temu, że wywiera wpływ na korelator
i akumulator, które stanowią dwa pozostałe wewnętrzne podsystemy tego
systemu. M. Mazur określił równowagę funkcjonalną systemu autonomicznego,
nazywaną homeostazą, jako stan, w którym wielkości fizyczne w tym systemie
mają najkorzystniejsze wartości, tzn. takie, które są najbardziej odległe od
wartości zbyt małych i zbyt dużych to jest takich, które mogą spowodować
zniszczenie systemu.
4

B. Hołyst, Zagrożenia ładu społecznego, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 194.
M. Mazur, Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1966; M. Mazur, Cybernetyka i
charakter, PIW, Warszawa 1976.
5
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Dzięki homeostatowi system autonomiczny może być swoim własnym
organizatorem, może sterować się bez udziału organizatora zewnętrznego,
który oddziałuje na niego, wydaje mu polecenia, a nawet rozkazy, jakiego
rodzaju działania ma podjąć. Jeśli organizator zewnętrzny jest również
systemem autonomicznym, to ma jakieś interesy własne, należy więc liczyć się
z tym, że będzie usiłować realizować je kosztem innego albo innych systemów
autonomicznych. Jeśli interesy systemu sterującego i systemu sterowanego są
sprzeczne wówczas pojawia się konflikt, bez względu na to, czy jest on
uzewnętrzniony, czy też nie. To właśnie dzięki homeostatowi system
autonomiczny może «zablokować» niekorzystne dla siebie oddziaływania
innego systemu, który usiłuje nakłonić go do działań niezgodnych z jego
interesem własnym.
Zadania homeostatu są następujące:
1. Zachowuje zdolność sterowania systemu autonomicznego:
 nie dopuszcza, by w systemie ustało sterowanie, co oznaczałoby koniec
jego egzystencji. Sprzężeniom zbieżnym charakterystycznym dla procesów
zanikania – grożących ustaniem sterowania, przeciwstawiają się sprzężenia
rozbieżne – wzmacniające ustające procesy,
 nie dopuszcza, by w systemie sterowanie w odniesieniu do procesów o
zbyt aktywnym przebiegu, charakteryzującym się sprzężeniem rozbieżnym,
spowodowało jego zniszczenie. Homeostat przeciwstawia się temu uruchamiając
sprzężenia zbieżne,
 w obydwu powyższych przypadkach funkcja homeostatyczna
doprowadza w regulowanych procesach do sprzężeń ustalonych,
 system, który utracił zdolność sterowania przestaje być swoim własnym
organizatorem, a więc przestaje być systemem autonomicznym.
2. Przeciwstawia
się
utracie
zdolności
sterowania
systemu
autonomicznego.
3. Reaguje na zmianę procesów sterowania w systemie autonomicznym
następująco:
 hamuje przebiegi procesów sterowania wzrastające zbyt intensywnie,
 wzmacnia przebiegi procesów sterowania zachodzące zbyt wolno.
Równowaga funkcjonalna jednostki w kontekście homeostatycznych
mechanizmów regulacyjnych.
Ponieważ
człowiek
stanowi
przypadek
szczególny
systemu
autonomicznego, to wszystkie zjawiska oraz procesy zachodzące w nim
mają analogiczny przebieg jak w systemie autonomicznym, można więc
powiedzieć, że:
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1. Aby człowiek mógł samodzielnie sterować samym sobą w interesie
własnym, sterowanie to musi przeciwdziałać naruszaniu jego równowagi
funkcjonalnej, a powodować jej przywracanie.
2. Ze względu na utrzymywanie się równowagi funkcjonalnej człowieka,
najkorzystniej jest, gdy zachodzi zgodność między sytuacją a jego wszystkimi
właściwościami sterowniczymi, tzn. między wszystkimi zmiennymi cechami
osobowości i sześcioma cechami stałymi.
3. Na mechanizm homeostatyczny człowieka mają wpływ jego stałe
indywidualne cechy osobowości. Ponieważ ludzie różnią się wartościami tych
cech, to różne są efekty tego mechanizmu u różnych osób.
4. Wówczas, gdy sytuacja w otoczeniu zakłóci równowagę funkcjonalną
człowieka, to jeśli dostosuje się on do tej sytuacji równowaga powraca, ale jest to
możliwe jedynie w zakresie zmiennych cech osobowości. W zakresie stałych
indywidualnych cech osobowości nie ma możliwości, by człowiek dostosował się
do sytuacji, równowaga powróci wtedy, jeśli otoczenie dostosuje się do człowieka.
5. Jeśli sytuacja w otoczeniu zakłóci równowagę funkcjonalną człowieka i
nie jest on w stanie dostosować się do tego otoczenia, ani nie jest w stanie
nakłonić otoczenie, by dostosowało się do niego, powinien zmienić otoczenie.
Skutki zakłócenia równowagi funkcjonalnej człowieka. Skutki naruszenia
równowagi funkcjonalnej człowieka mogą być dla niego negatywne i pozytywne,
przy czym bardzo małe naruszenie równowagi funkcjonalnej może nie
wywołać zauważalnych skutków. Do pozytywnych skutków naruszenia
równowagi funkcjonalnej należy podejmowanie kreatywnych działań dla
osiągania nowych celów.
Proponuję wyodrębnić pierwszą fazę zakłócenia równowagi funkcjonalnej,
która następuje od razu po tym, jak do człowieka dotrze przykry dla niego
bodziec, który spowodował to zakłócenie. Bodziec taki może wywołać u niego
między innymi: niezadowolenie, niepokój, lęk; bezradność, bezsilność,
beznadziejność; przerażenie, strach, stan frustracyjny; przeciążenie emocjonalne,
złość, zdenerwowanie.
Po pierwszej fazie zakłócenia równowagi funkcjonalnej, w zależności
od tego jakie zdolności sterowania ma człowiek i oczywiście w zależności
od rodzaju sytuacji powodującej to zakłócenie, w kolejnej fazie mogą nastąpić
dwa przypadki:
1. AKTYWNOŚĆ DECYZYJNA, w efekcie której człowiek podejmuje
działania skierowane do otoczenia w celu usunięcia przyczyny/źródła,
które zakłóca jego równowagę funkcjonalną. Efekty takiej aktywności
mogą być różne:
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a) człowiekowi udaje się usunąć przyczynę zakłóceń równowagi
funkcjonalnej – wówczas procesowi powracania do stanu równowagi
funkcjonalnej towarzyszą emocje pozytywne;
b) człowiekowi nie udaje się usunąć przyczyny zakłóceń równowagi
funkcjonalnej – wówczas jego równowaga funkcjonalna zostaje zakłócona jeszcze
bardziej, czemu towarzyszą emocje negatywne.
2. BIERNOŚĆ DECYZYJNA, w efekcie której człowiek nie podejmuje
żadnych działań, czuje się całkowicie zagubiony, odczuwa bezradność, taki stan
doprowadza do jeszcze większego zakłócenia równowagi funkcjonalnej, czemu
towarzyszą coraz silniejsze emocje negatywne.
Zakończenie. W wyjątkowo trudnej sytuacji kryzysowej mechanizm
samoregulacji wewnętrznej może nie zadziałać prawidłowo, wówczas człowiek
nie podejmuje korzystnych dla siebie decyzji, które mogłyby poprawić jego
sytuację, często podejmuje szkodzące mu decyzje, które pogarszają jego sytuację –
działa tu prawo Rudina mówiące, że: w sytuacji kryzysowej, kiedy trzeba
wybierać między różnymi możliwościami, większość ludzi wybierze najgorsze
rozwiązanie.
Jeśli w sytuacji kryzysowej człowiek nie doznał żadnych obrażeń fizycznych
a dotarły do niego tylko drastyczne bodźce informacyjne, wywołują u niego
ogromne emocje negatywne, interwencja kryzysowa pomagająca mu powinna
sprowadzać się do wsparcia psychologicznego. Fachowe wsparcie psychologiczne
powinno u niego spowodować obniżenie poziomu emocji negatywnych oraz coraz
rzadsze i słabsze zachowania pojawiające się w sytuacji kryzysowej, określane
jako reakcje kryzysowe, zmniejszenie stresu i zredukowanie lęku wywołanego
tymi sytuacjami – w konsekwencji zaburzony mechanizm samoregulacji zaczyna
działać prawidłowo.
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Волянюк Н. Ю.
ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ ТА НЕМИНУЧІСТЬ КРИЗ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
СУБ’ЄКТА ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття присвячена розгляду кризових явищ, як невід’ємного атрибуту
динамічного процесу професійного розвитку суб’єкта діяльності. Здійснено аналіз
основних ознак професійних криз та систематизовано об’єктивні і суб’єктивні фактори,
що їх детермінують.
Ключові слова: кризи, фактори, професійний розвиток, суб’єкт.

Постановка проблеми. На різних етапах професіоналізації суб’єкт
діяльності, неодноразово опиняється в кризових ситуаціях, основу яких
складають не лише психофізіологічні сенситивні періоди, вікові
нормативні кризи, соціальні переходи, а й значущі життєві події, що
вимагають вибору нової траєкторії професійного та життєвого шляху.
Натомість аналіз літературних джерел із відповідної проблеми дозволяє
констатувати, що кризи професійного розвитку особистості поки що не
стали предметом емпіричного дослідження психологів. Кризи ж, вікові, або
онтогенетичного розвитку людини й життєві кризи докладно
представлені в психологічних дослідженнях.
Перш ніж розглядати кризи професійного розвитку, здійснимо стислий
аналіз відмінних точок зору і підходів до визначення психологічної категорії
«криза» та аксіоматичне осмислення різних криз особистості. Семантичне
значення слова «криза» несе в собі відтінок надзвичайності, погрози і
необхідності в дії. У сучасній психологічній науці переважають різноманітні
трактування терміну «криза»: онтогенетичне джерело як сили, так і
недостатньої адаптації; антракт, час коли необхідно зупинитися, задуматися
і побачити вже пройдену частину шляху; період розпаду, розламу;
критичний момент і поворотний пункт; механізм переривчастості в процесі
особистісної світобудови. Таким чином, поняття «криза» означає складне,
загострене, нестійке положення, перелом, що призводить до поліпшення або
до погіршення колишнього стану. Варто наголосити, що однією із
найважливіших ознак кризи є вибіркове підвищення чутливості до
зовнішніх впливів.
Аналіз актуальних досліджень. Вивченню проблеми кризових явищ у
житті людини та переживання особистістю психічних і вікових криз
присвячено значну кількість праць фундаторів вітчизняної психології:
К. О. Абульханової-Славської [1], Б. Г. Ананьєва [2], Л. І. Анциферової [3],
Л. С. Виготського [4], О. А. Донченко, Т. М. Титаренко [6].
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Квінтесенцією наукових доробок із вивчення означеної проблеми
стали загальні теоретичні та емпіричні дослідження біографічних і життєвих
криз особистості. Останні були предметом пильної уваги як зарубіжних
(Ш. Бюлер, Б. Лівехуда, Е. Еріксона), так і вітчизняних (С. Д. Максименко,
Л. В. Сохань, О. О. Кронік, Р. А. Ахмеров, Н. В. Чепелєва) психологів. Поділяючи
людське життя на періоди, стадії, вони звертають увагу на труднощі
переходу від однієї стадії до іншої. При цьому підкреслюється суттєвий вплив
шляхів проходження кризових явищ на подальший розвиток людини,
аналізуються фактори, що ініціюють кризи.
Умовно можна виділити два напрями і відповідно дві концепції
вчених, котрі розглядають природу кризи з позиції оцінки (позитивної –
негативної). До робіт першого напряму, представники якого розглядають
кризу як щось неминуче руйнівне, деструктивне, можна віднести наукові
праці В. П. Мальцева, В. П. Ларічева та ін. У своєму дослідженні
В. П. Мальцев відзначає, що в повсякденному житті людина зіштовхується
з надзвичайними, критичними, важкими життєвими ситуаціями, перед
якими часто стає безпомічною, неспроможною щодо їх вирішення. Саме
тому, на його думку людська свідомість інтерпретує слово «криза» як
негативне явище життя, якого варто уникати і боротися з ним.
В. П. Ларічев також вважає, що криза може викликати складні зворотні
деструктивні впливи, що ведуть до регресії особистісного потенціалу,
фіксації неадаптивних особистісних установок, призводять до формування
неврозів, психопатологічної поведінки, тривалих депресій та інших
особистісних патологій.
Представники «позитивного» напряму Л. С. Виготський, І. В. Бринза,
О. А. Донченко, Т. М. Титаренко, Д. Б. Ельконін та інші розглядають кризу як
конструктивне явище в житті людини. Відповідно до такого розуміння,
криза – це пік відновлення внутрішнього світу суб’єкта, що веде до
особистісного росту, до початку «нового життя», до подолання життєвих
перешкод, до зростання психологічної зрілості.
Виклад основного матеріалу. Кардинальне переосмислення
власного життя для кожної людини стає переломним моментом, за яким
відбуваються істотні зміни в її цінностях та інтересах. Суб’єкт
життєдіяльності, котрий успішно переборов кризові моменти життя,
здобуває досвід, впевненість у своїх силах і можливість у майбутньому
справитися з важкими життєвими ситуаціями.
Загалом представники «позитивного» напряму розглядають «кризу»
не як загрозу катастрофи, а швидше як виклик тим труднощам, критичним
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ситуаціям, несприятливим обставинам, що зустрічаються в житті людини.
Можна категорично стверджувати, що з точки зору психологічної оцінки
кожна криза містить як позитивний, так і негативний компоненти. Ця
дійсність і віддзеркалює природу кризи, у якій, з одного боку, фігурує ризик
деструктивного розвитку особистості, що приводить до руйнування,
деформації її особистісних якостей і можливо всього життя. З іншого боку –
існує можливість позитивних змін, що несуть у собі відновлення
внутрішнього світу людини, переосмислення, переоцінку своїх життєвих
принципів, прийняття нового образу «Я».
Виокремлення тих чи інших типів криз може бути здійснено за
різноманітними критеріями: за віковим критерієм; за тривалістю
переживання (короткочасна, довгострокова); за критерієм результативності
(конструктивний, деструктивний); за діяльнісним критерієм (криза
операційної сторони життєдіяльності: не знаю, як жити далі; криза
мотиваційно-цільової сторони життєдіяльності: не знаю для чого жити далі;
криза смислової сторони, не знаю навіщо взагалі жити далі) [6, с. 52-53].
Основними ознаками професійних криз є втрата почуття нового,
відставання від життя, зниження рівня професіоналізму, внутрішня
розгубленість, усвідомлення необхідності переоцінки себе, зниження
самооцінки, втома, емоційне виснаження і т. п.
Акумулюючи наявні в літературі уявлення про психологічну кризу і
модифікуючи їх у контексті професійної діяльності, під професійною кризою
розуміється психічний стан суб’єкта, що характеризується внутрішніми
переживаннями неможливості реалізації професійних планів, що виникають
при блокуванні цілеспрямованої діяльності об’єктивними і суб’єктивними
факторами. Іншими словами, професійну кризу визначають як різку зміну
вектору професійного розвитку суб’єкта діяльності.
Результати, отримані в процесі теоретичного осмислення проблеми,
дали підставу зробити висновок, що на даний час висвітлено різноманітні
причини, які детермінують розвиток професійних криз. У цілому їх можна
класифікувати у такий спосіб:
1. Медико-біологічні: соматичні, нейродинамічні, конституціональні,
статеві характеристики індивіда, а також рівень його фізичного здоров’я.
2. Економічні причини: ідеологія держави, економічні особливості
розвитку суспільства, своєрідність суспільних відносин, наявність кризових
етапів у розвитку суспільства та оцінка галузі трудової діяльності в масштабі
соціального замовлення на професію.
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3. Соціальні
причини:
квазіпсихологічні,
інтерпсихологічні,
інтрапсихологічні рівні співвідношення суспільних і міжособистісних
відносин, фінансова підтримка спеціаліста та умови праці.
4. Педагогічні причини: різноманітні норми та еталони, соціальні
ідеали, засвоєння яких формує світогляд людини.
5. Психологічні причини: індивідуально-типологічні особливості
людини, своєрідність індивідуальності та «суб’єктного простору»
професіонала.
Як процес, що має свою логіку, професійна криза, згідно [7] містить у
собі наступні три фази: передкритичну, власне критичну і посткритичну,
кожна з яких характеризується своїм специфічним змістом. У першій фазі
відбувається загострення протиріччя між суб’єктивною й об’єктивною
складовою соціальної ситуації розвитку. Передкритична фаза виявляється в
незадоволеності існуючим професійним статусом, змістом діяльності,
способами її реалізації, міжособистісними стосунками. Критична фаза
відрізняється усвідомленою незадоволеністю реальною професійною
ситуацією. Намічаються варіанти її зміни, програються сценарії подальшого
професійного життя, підсилюється психічна напруженість. Протиріччя
збільшуються і виникає конфлікт, що утворює ядро кризового явища.
Аналіз конфліктних ситуацій у кризових явищах дозволив досліднику
виділити наступні типи конфліктів професійного розвитку особистості:
мотиваційний, обумовлений втратою інтересу до самовдосконалення, до
роботи, втратою перспектив професійного зростання, дезинтеграцією
професійних орієнтацій, установок, позицій; когнітивно-діяльнісний,
детермінований незадоволеністю змістом і способами здійснення
професійної діяльності; поведінковий, обумовлений протиріччями в
міжособистісних стосунках у колективі, незадоволеністю своїм соціальнопрофесійним статусом, положенням у групі, рівнем зарплатні.
Конфлікт супроводжується рефлексією, переглядом професійних
ситуацій, аналізом своїх можливостей і здібностей. Вирішення конфлікту
приводить кризу в посткритичну фазу. Способи вирішення конфліктів
можуть мати конструктивний, професійно-нейтральний і деструктивний
характер [7, с. 216]. Конструктивний
вихід із конфлікту передбачає
підвищення професійної кваліфікації, пошук нових способів виконання
діяльності,
зміну
професійного
статусу,
зміну
місця
роботи,
перекваліфікацію. Такий шлях, на думку Е. Ф. Зеєра, вимагає від особистості
прояву наднормативної професійної активності.
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Висновки. Підсумовуючи точки зору, наведені вище, можна
стверджувати, що інтенсивність переживання кризи професійного розвитку
та можливості конструктивного або деструктивного виходу із кризового
явища значною мірою обумовлені типом ставлення до цього феномена та
активністю суб’єкта. Саме тому проблема переживання особистістю
професійних криз дуже тісно пов’язана з розробкою і вирішенням завдань
психологічного супроводу професійного розвитку суб’єкта діяльності.
ЛІТЕРАТУРА
1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / Ксения Александровна
Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 299 с.
2. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. / Борис Герасимович
Ананьев [под ред. А. А. Бодалева, Б. Ф. Ломова]. – М. : Педагогика, 1980, – Т. 1. – 250 с.; Т. 2. –
287 с.
3. Анцыферова Л. И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысление,
преобразование ситуаций и психологическая защита / Л. И. Анцыферова //
Психологический журнал, 1994. – Т. 15. – № 1. – С. 3–18.
4. Выготский Л. С. Собрание сочинений / Лев Семенович Выготский. – М. :
Педагогика, 1982. – 488 с.
5. Глуханюк Н. С. Психология профессионализации педагога / Наталия Степановна
Глуханюк / Екатеринбург: Урал. гос. проф.-пед.ун-та, 2000. – 219 с.
6. Донченко Е. А. Личность: Конфликт и гармония / Е. А. Донченко, Т. М. Титаренко. –
2-е изд., доп. – К. : Политиздат Украины, 1989. – 175 с.
7. Зеер Э. Ф. психология профессий / Эвальд Францевич Зеер. – М. : Академический
Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 336 с.

УДК 159.9:378.048.4(043.3/5)
Гринців М. В.
РОЗВИТОК ВОЛЬОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЯК ГОЛОВНИЙ МЕХАНІЗМ
ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
У статті представлені різні точки зору вчених і різні наукові підходи до проблеми
розвитку вольової регуляції, а також проведений теоретичний аналіз стану проблеми
дослідження вольової регуляції.
Ключові слова: воля, саморегуляція, вольова саморегуляція.

Постановка проблеми. Зацікавленість суспільства в розробці науково
обґрунтованої системи розвитку особистості, що володіє необхідними
вольовими якостями, вміє володіти собою і своєю поведінкою, дуже важлива
сьогодні, коли в суспільстві відбуваються досить значні зміни в умінні
конкурувати з іншими, виживати в будь-яких умовах, постійно долати
труднощі, сподіватися тільки на власні сили. У зв’язку з цим, оволодіння
молоддю прийомами і методами вольової саморегуляції є вельми
актуальним завданням сучасного дня, тож постає необхідність описати і
визначити сам феномен вольової саморегуляції як головного механізму
діяльності молоді.
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Аналіз актуальних досліджень. У психології на сьогоднішній день
немає цілісного уявлення про становлення вольової регуляції, починаючи
з перших її проявів до функціонування в зрілих формах. У той же час
багато психологів проблему волі і вольової регуляції вважають
центральною для психології особистості і її формування (Л. І. Божович,
Л. С. Виготський, Д. Б. Ельконін, В. А. Іванніков, Є. О. Смирнова та ін.). Аналіз
практичного досвіду показує, що низька успішність і негативні форми
поведінки молодих людей значною мірою пов’язані з недоліками в
розвитку вольової регуляції, з невмінням змусити себе працювати
систематично, доводити почату справу до кінця.
Передусім воля визначається як свідоме регулювання людиною своєї
поведінки, діяльності, виражена в умінні переборювати внутрішні й зовнішні
труднощі при здійсненні цілеспрямованих дій і вчинків [3, с. 373]. Р. С. Немов
зазначає, що «воля – це форма внутрішнього контролю поведінки з боку
людини, що здійснюється нею самою і пов’язане з її свідомістю, мисленням, з
усвідомленим прийняттям рішень і їх подальшим, цілеспрямованим
виконанням [4]. Д. О. Леонтьєв розглядає волю не як окремий акт, а як
характеристику діяльності на рівні цілісної особистості людини [2, с. 16].
Мета статті: аналіз специфіки розвитку вольової регуляції.
Виклад основного матеріалу. Вольова сфера людини – це складне
утворення, кожна вольова якість здійснює свій внесок в організацію
життєдіяльності особистості. Воля в особистості також займає своє особливе
місце, її формування тісно пов’язане з розвитком психічних процесів: уваги,
уяви, пам’яті, мислення, емоцій, мотивації, вона допомагає особистості в
оволодінні будь-якими видами діяльності, у формуванні світогляду,
переконань, у виборі особистістю позиції, ставлення до дійсності.
На думку Л. М. Веккера, вольова регуляція можлива тільки тоді, коли
людина сама виробляє і використовує такі особистісні способи регуляції, що
супроводжуються вольовими зусиллями, реалізуються в вольових якостях,
вольових діях, вольовій поведінці. Використання такого роду особистісних
способів можливо тільки тоді, коли сформований первинний рівень
психічного регулювання, тобто склалася ієрархічна структура програми
регуляції. Це і є той фундамент, на якому будується вольова регуляція,
первинна основа для її прояву [1].
Вольова регуляція здійснюється шляхом програмування та реалізації
способів дій, навичок випереджаючого відображення особистих дій, зміни
їхнього змісту, залучення вольових якостей у вирішення завдань, що
постають перед людиною, внаслідок чого вона перетворюється в «особистий
інструмент», в фактор подальшого формування вольової поведінки.
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Використання коштів вольової регуляції забезпечує здійснення людиною
цілеспрямованої поведінки, формування вольових звичок. Саме тому
психологи і вважають вольову регуляцію особистісним рівнем її реалізації.
Дослідження регуляції психічних процесів багатьма психологами
(X. Хекхаузен, А. Бандура, Л. Корно, В. Зіммерман) здійснювалися всередині
проблеми саморегуляції як самостійної області дослідження, в якій
предметом аналізу виступають прийоми самоврядування, їх емоційні
характеристики, підкреслюється нагальна необхідність у створенні нових,
більш продуктивних підходів до розуміння волі і вольової регуляції. Відтак, у
свідомості більшості людей, необізнаних в психології, слово «воля» виступає
як синонім вольової регуляції, тобто здатності людини долати виникаючі
труднощі. Однак і багато психологів розуміють волю тільки як
психологічний механізм, що сприяє подоланню перешкод. Особливо слід
відзначити, що у структуру вольової саморегуляції входять такі компоненти:
наявність усвідомленої мети; регуляція рухів, дій і діяльності для досягнення
її результату; знаходження способів подолання зовнішніх і внутрішніх
перешкод заважають здійсненню поставленої мети. Кожен з компонентів
має свої механізми формування.
Так, мета, що породжує необхідність вольової саморегуляції,
характеризується своєю віддаленістю, спрямованістю на подолання
недоліків і вдосконалення своїх особистісних чи професійних якостей,
поєднанням індивідуальної та соціальної значущості. Постановка мети
вимагає планування дій для її досягнення, а також послідовного здійснення
цих дій. На шляху до досягнення мети можуть існувати як зовнішні, так і
внутрішні перешкоди, які вимагають свободи вибору для знаходження
шляхів їх подолання.
Висновки. Отже, проблема розвитку вольової саморегуляції є
актуальною, як у теоретичному і у практичному плані, так і в багатьох
сучасних дослідженнях, де підкреслюється важливість своєчасного
цілеспрямованого психологічного впливу на рівень розвитку різних
вольових якостей, яка є значущою як в особистісному розвитку студента,
так і в діяльності молоді. Загалом можна відзначити, що вольові якості не
дано людині від народження, вони формуються в ситуаціях, що вимагають
їх прояву.
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Постановка проблеми. Як зазначено у Законі України «Про фізичну
культуру і спорт», кожен громадянин не залежно від віку має право займатися
фізичною культурою і спортом, яке забезпечується різними шляхами, у тому
числі і здобуттям спеціальної освіти та здійсненням відповідної професійної
діяльності [1]. Тому перед освітою нашої держави постають завдання щодо
підготовки фахівців у сфері фізичної культури, здатних не тільки успішно
функціонувати в умовах сучасності, але і чинити вплив на професійну сферу з
урахуванням прогностичних тенденцій її розвитку.
Сьогодні відкритим залишається питання особистісних, психологічних,
морально-етичних якостей, якими повинен володіти майбутній фахівець
сфери фізичної культури. Крім того, актуальним є питання формування
даних якостей протягом навчання у вузі. Тому, на нашу думку, факторний
аналіз показників провідних якостей особистості майбутнього спеціаліста
надасть можливість визначити динаміку змін пріоритетних якостей
п’ятикурсників у порівнянні з першокурсниками.
Метою даної роботи було визначити провідні фактори мотиваційноособистісної сфери студентів першого та останнього років навчання напряму
підготовки «фізичне виховання» та провести порівняльний аналіз.
Виклад основного матеріалу. У дослідженні взяли участь 63 студента
першого року навчання та 51 студент останнього року навчання НН
Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка. Діагностика комунікативних та
організаторських схильностей здійснена за загальноприйнятою бланковою
методикою КОС-2. Диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО)
Є. А. Климова використаний з метою визначення професійного спрямування
студентів. А також було використано методику А. А. Реана, В. А. Якуніна для
вивчення мотиваційної діяльності. Факторний аналіз проведено з
використанням програми Statistiks.
Для виявлення основних факторів мотиваційно-особистісної сфери
майбутніх фахівців, був використаний факторний аналіз з використанням
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методу головних компонентів з обертанням факторної матриці за
критерієм Varimax normalized [2]. Це дозволило виділити чинники, які
визначають особливості мотиваційно-особистісної направленості студентів
різних курсів. Результати обробки факторним аналізом показників студентів
І курсу дозволили виділити 9 факторів змінних, загальна характеристика
яких представлена у таблиці 1. Значення факторних навантажень
представлені у таблиці 2.
Таблиця 1
Результати первинної обробки показників мотиваційно-особистісної сфери
студентів-першокурсників за допомогою факторного аналізу
(n=63)
Номер
% загальної
Кумулятивні
Накопичений%
Власні числа
фактору
дисперсії
власні числа
дисперсії
1
2,59
12,35
2,59
12,35
2
2,17
10,33
4,76
22,68
3
2,09
9,94
6,85
32,63
4
1,87
8,89
8,72
41,52
5
1,53
7,31
10,25
48,84
6
1,39
6,65
11,65
55,49
7
1,37
6,52
13,02
62,01
8
1,23
5,85
14,25
67,86
9
1,11
5,30
15,36
73,16

Отже, фактори мотиваційно-особистісних якостей студентів
першокурсників мають наступну ієрархію: провідне місце посідає прагнення
бути готовим до отримання нових знань та не запускати навчання. А також
для першокурсників провідними якостями є комунікативні характеристики,
що підвищує ефективність реалізації отриманих знань на практиці, яка
пов’язана із спілкуванням з людьми. Даний фактор умовно можна назвати
«Готовність до знань та спілкування». У цілому сила фактору складає 12,35%.
Фактор 2 «Прагнення до заохочення», що представлений змінними,
що відображають прагнення успішно складати іспити та отримувати
заохочення у викладачів. Сила фактору складає 10,33%.
Третє місце посідають бажання отримати диплом та виконувати
вимоги викладача. Сила фактору складає 9,94%. Прагнення отримати
знання, що забезпечать успішність майбутньої професії, займають лише
четверту позицію у даній піраміді факторів. Крім того, до даного фактору
увійшла змінна, що відображає прагнення не відставати від інших. У цілому
сила фактору складає 8,89%. П’ятий фактор представлено бажанням стати
кваліфікованим фахівцем та успішно навчатися. Сила фактору – 7,31%.
До фактору 6 увійшла змінна з великим факторним навантаженням (-0,82),
що відображає організаційні схильності, а також прагнення отримати
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інтелектуальне задоволення від навчання. Сила фактору – 6,65%. Сила
фактору 7 у цілому складає 6,52%, який представлено лише бажанням
отримати похвалу від батьків.
Таблиця 2
Значення факторних навантажень для студентів-першокурсників
(n=63)
Номер фактору
Показник
Комунікабельність
Організаційні схильності
Проф. спрямування
Стати фахівцем
Отримати диплом
Успішно навчатися
Скласти іспити
Отримати знання
Бути готовим до нових
знань
Не запускати навчання
Не відставати від інших
Забезпечити успішність
майбутньої професії
Виконувати вимоги
викладача
Отримати повагу
викладача
Бути прикладом для
інших студентів
Отримати похвалу від
батьків
Уникнути покарання за
неуспішність
Отримати інтелектуальне
задоволення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,59
-0,82
0,84
0,56
-0,68
-0,84
-0,76
-0,73
-0,80
-0,64
0,74
-0,71
0,78
0,73
-0,56
-0,85
-0,91
-0,64

Лише на восьмій позиції у першокурсників знаходиться професійне
спрямування, що є очевидним, так як щодо даної властивості нами були
отримані неоднозначні результати. Тобто прямого зв’язку професійного
спрямування першокурсників, визначеного шляхом тестування, з обраною
спеціальністю навчання встановлено не було (сила фактору – 5,85%). Фактор
9 представлено лише однією змінною, яка відображає прагнення уникнути
покарання за неуспішність. Тобто дана обставина першокурсників турбує у
найменшій мірі. Даний фактор описує 5,30% загальної дисперсії.
Результати обробки факторним аналізом показників студентів
5 курсу дозволили виділити меншу кількість факторів, у порівнянні з
першокурсниками. У цілому виділено сім факторів змінних, загальна
характеристика яких представлена у таблиці 3.
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Таблиця 3
Результати первинної обробки показників мотиваційно-особистісної сфери
студентів п’ятого року навчання за допомогою факторного аналізу
(n=51)
Номер
фактору
1
2
3
4
5
6
7

Власні числа
2,88
2,40
2,15
1,93
1,68
1,46
1,18

% загальної
дисперсії
14,43
12,01
10,76
9,63
8,39
7,31
5,88

Кумулятивні
власні числа
2,88
5,28
7,44
9,36
11,04
12,50
13,68

Накопичений%
дисперсії
14,42
26,43
37,20
46,84
55,24
62,54
68,42

Значення факторних навантажень представлені у таблиці 4.
Таблиця 4
Значення факторних навантажень для студентів-п’ятикурсників
(n=51)
Показник
Комунікабельність
Організаційні схильності
Проф. спрямування
Стати фахівцем
Успішно навчатися
Скласти іспити
Отримувати стипендію
Отримати знання
Бути готовим до нових знань
Не запускати навчання
Не відставати від інших
Забезпечити успішність майбутньої
професії
Виконувати вимоги викладача
Отримати повагу викладача
Бути прикладом для інших студентів
Отримати похвалу від батьків
Уникнути покарання за неуспішність
Отримати інтелектуальне
задоволення

1

2

Номер фактору
3
4
5

6

7

0,79
0,83
-0,56
-0,82
0,54
-0,74
-0,55
0,60
-0,84
-0,73
-0,73
0,73
-0,76
0,69
0,82
0,61
-0,53
-0,81

Перше місце серед сукупності факторів посідають прагнення бути
готовим до нових знань та виконувати вимоги викладача, що частково
збігається з першокурсниками. Але, якщо для студентів І курсу важливо бути
готовим до нових знань, щоб не запускати навчання, то для студентів 5 курсу
важливим є не мати проблем з викладачами та виконувати їх завдання. Сила
фактору у цілому складає 14,43%.
Другий фактор за своїм наповненням повністю відрізняється від
першокурсників. Він представлений лише однією змінною з великою
факторною вагою (-0,82) – стати фахівцем, що для студентів останнього
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року навчання є очевидним. Даний фактор описує 12,01% загальної
дисперсії. Склад третього фактору студентів 5 курсу також відрізняється від
першокурсників і представлений змінними, які відображають організаційні
та комунікаційні схильності, а також прагнення успішно навчатися. Дані
властивості є необхідними для реалізації професійних якостей у майбутній
діяльності, тому факт того, що вони посідають третє місце у пріоритетах
п’ятикурсників, є важливим. Сила даного фактору складає 10,76%.
Четвертий фактор представлений змінними, що відображають
прагнення отримати похвалу від батьків та викладачів, а також
інтелектуальне задоволення від навчання. Структура даного фактору
підтверджує факт становлення п’ятикурсників як майбутніх фахівців, адже
бажання отримати позитивну оцінку своїм знанням та вмінням в якості
похвали оточуючих ототожнюється з прагненням ефективно виконувати
завдання на високому рівні, і, за умов успішного їх виконання, отримувати
інтелектуальне задоволення. Даний фактор описує 9,63% загальної
дисперсії у цілому.
Однією зі складових наступного фактору є професійне спрямування,
що повинно займати одне з перших місць; на жаль, у даному випадку цей
елемент мотиваційної структури посідає лише п’яте місце і об’єднаний з
прагненням не відставати від інших, не запускати навчання, щоб уникнути
покарання за неуспішність. Сила фактору у цілому становить 8,39%.
До наступного – шостого – фактору входить змінна з найменшою факторною
вагою у порівнянні з іншими змінними цього фактору (0,60), яка відображає
прагнення отримати знання, очевидно для складання іспитів (-0,74) та
забезпечення успішності майбутньої професії (0,73), що також входять до
складу шостого фактору. Сила фактору у цілому складає 7,31%. Останнє місце
серед факторів мотиваційно-особистісної сфери посідає прагнення
отримувати стипендію з невеликою факторною вагою змінної (-0,55), що є
очевидним, так як більшість п’яткурсників мають тимчасове або постійне
працевлаштування, тому на стипендію розраховують у меншій мірі. А також
прагнення бути прикладом для інших у студентів останнього року навчання
вже не є пріоритетним, хоча і входить до загальної структури факторів на
останньому місці, але з великим факторним навантаженням (0,82).
Висновки. Таким чином, факторний аналіз показників мотиваційноособистісної сфери студентів першого та п’ятого років навчання дозволив
виділити провідні якості та особливості мотивації у даних категорій
студентів та з’ясувати зміни пріоритетів мотиваційно-особистісного
спрямування протягом навчання у вузі. Так, якщо для першокурсників
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провідними факторами є комунікабельність, не запускати навчання для
успішного складання іспитів та отримання похвали від викладачів, не
відставати від інших, отримати знання та диплом, то для п’ятикурсників
пріоритетними стають готовність до нових знань, виконання вимог
викладача, а також фактори, які визначають успішність майбутньої професії:
стати кваліфікованим фахівцем, для чого слід успішно навчатися, мати
комунікабельні та організаційні схильності, отримувати інтелектуальне
задоволення від навчання та отримувати заохочення від батьків та
викладачів та професійне спрямування.
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Постановка проблеми. Однією з найбільш актуальних проблем
сучасності є збільшення кількості людей, які потребують психологічної і
фізичної реабілітації. Саме тому, на сучасному ринку праці так стрімко
зростає попит на кваліфікованих реабілітологів і психологів. При цьому,
якщо донедавна, говорячи про соціальне значення будь-якої професійної
діяльності, питання її ефективності піднімалися не завжди, то в умовах
кризового сьогодення, саме ефективність визначає значущість професії.
Значимість фізреабілітаційної діяльності виявляється в ефективності
надання допомоги людям, що її потребують.
Аналіз актуальних досліджень. Серед вітчизняних вчених значну
увагу осмисленню концептуальних засад фізичної реабілітації (фізичної
терапії) приділяють у своїх наукових працях: А. М. Герцик, В. Г. Григоренко,
В. М. Мухін (концептуальне обґрунтування фізреабілітаційної діяльності);
В. П. Мурза,
В. М. Мухін
(принципи
фізреабілітації);
П. А. Сиренко
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(індивідуальний
підхід
фізреабілітаційних
заходів),
І. І. Пархотік
(функціональні резерви реабілітантів).
В контексті психологічного аспекту реабілітації, вагоме значення
мають праці психологів, що висвітлюють: особливості роботи з наслідками
психотравм (О. М. Волкова, А. І. Красило, А. А. Осипова, Л. В. Трубіцина,
О. М. Черепанова та ін.); форми і методи психологічної реабілітації
(Ю. А. Александровский, В. А. Долініна, Б. В. Овчинніков, С. В. Чермяніна та ін.)
та психологічної терапії (Л. Ф. Бурлачук, А. С. Кочарян, В. В. Макаров,
А. Т. Філатов та ін.).
Мета статті: визначити специфіку та особливості психологічного
аспекту фізичної реабілітації.
Виклад основного матеріалу. Фізична реабілітація є комплексом
заходів (засобів і методів фізичної культури) спрямованих на відновлення
здоров'я і працездатності людини. Навколо визначення змістовного аспекту
фізичної реабілітації (фізичної терапії) у колі науковців (як вітчизняних, так і
зарубіжних) продовжується постійна дискусія із приводу наявності
термінологічних розбіжностей у тлумаченні термінів «фізична реабілітація»
й «фізична терапія»
У науковому витлумаченні вітчизняних спеціалістів, фізична терапія
трактується як галузь медицини, що займається дослідженням впливу на
організм людини сукупності природних і переформованих фізичних
чинників. Натомість, як зазначає А. М. Герцик [1], у міжнародній практиці,
фізіотерапія тлумачиться як професія галузі охорони здоров’я (змістом
професійної діяльності є реабілітація пацієнтів за допомогою фізичних
терапевтичних засобів).
Виходячи із того, що поняття «реабілітація» (лат. «re» – префікс, що
означає зворотну дію, і «habilis» – придатний, спроможний) має тлумачитися
як система заходів спрямованих на відновлення порушених функцій, –
фізична реабілітація, логічно, постає як система заходів і методів фізичної
культури спрямованих на відновлення здоров’я людини в межах її
психофізіологічних можливостей. Так, В. М. Мухін [4], характеризуючи
змістовну складову діяльності фізичного реабілітолога, наголошує, на
переважній спрямованості останньої на застосування фізичних вправ
зорієнтованих на функціональне відновлення.
Відтак, на нашу думку, фізичну реабілітацію (фізичну терапію) можна
визнати як сформовану професійну діяльність з особливими аспектами
клінічної діяльності та освіти, що визначається різноманітністю соціальних,
економічних, культурних та політичних умов [2]. Уточнення знаходимо в
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Ю. О. Лянного, котрий вказує, що фізична реабілітація може виступати
окремою складовою багатогранного комплексного реабілітаційного
процесу [3, с. 131]. Беручи до увагу це суттєве уточнення, зазначимо, що
основними аспектами комплексного реабілітаційного процесу є: медичний
(діагностика,
патогенетична
терапія,
вторинна
профілактика);
психологічний (психокорекція, психологічна адаптація); професійний
(відновлення
працездатності,
профнавчання,
профперенавчання,
працевлаштування); соціально-економічний (повернення економічної
незалежності і соціальної повноцінності); фізичний (функціональне
відновлення порушених функцій або розвиток компенсаторних функцій за
допомогою комплексного використання фізичних чинників).
Перш ніж розглянути сутнісний зміст психологічного аспекту
реабілітаційного процесу, задля реалізації поставленої мети, з’ясуємо зміст
терміну «психологічна реабілітація». Термін походить від лат. «rehabilitatio» –
відновлення, і відображає процес і результати надання допомоги людині в
процесі її соціально-психологічної адаптації. Розуміючи, що реабілітанти (це
стосується як фізичної реабілітації, так і психологічної реабілітації) у свої
переважній більшості знаходяться у так званих «складних життєвих
ситуаціях» (ми свідомо не зупиняємося на їх характеристиці, адже зрозуміло,
що за відсутності в людини певної «проблеми» вона не має потреби в
реабілітації).
Погоджуючись
з
І. М. Щербаковою
зауважимо,
що
«психопрофілактичний, психотерапевтичний і психокорекційний впливи на
особистість у кризовому стані, мають реалізовуватися у трьох аспектах:
когнітивному (саморозуміння), емоційному (ставлення до себе),
поведінковому (саморегуляція)» [5].
Особливу увагу слід приділити засобам фізичної реабілітації, які
розподіляються на пасивні (масаж, мануальна терапія, аеротерапія,
гідротерапія, музтерапія та ін.), активні (лікувальна фізична
культура, трудотерапія, механотерапія та ін.), психорегулюючі (аутогенне
тренування, м’язова релаксація та ін.). Відмітимо також, що в процесі
фізичної реабілітації мають використовуватися інші психотехніки
спрямовані на оптимізацію психосоматичного потенціалу людини, серед
яких на нашу думку, посилаючись на дослідження І. М. Щербакової,
насамперед на увагу заслуговують «тілесно орієнтовані техніки (тілесна
психологія В. Райха; біосинтез Д. Боадели; біоенергетика А. Лоуена; метод
М. Фельденкрайза тощо), релаксаційні вправи: прогресивна м’язова
релаксація, антистресова релаксація; аутогенне тренування (усунення
емоційного напруження) [5, с. 169].
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Відповідно, на нашу думку, фізичну реабілітацію необхідно розглядати
як лікувально-педагогічний і виховний процес, який за своїм характером має
психотерапевтичну спрямованість. При цьому, слід мати на увазі, що
ефективність практичної реалізації психологічної складової фізичної
реабілітації залежить від дотримання загальних принципів фізичної
реабілітації, серед яких спираючись на дослідження Ю. О. Лянного, у
контексті нашого дослідження можна визначити: ранній початок
проведення реабілітаційних заходів; комплексність використання
реабілітаційних засобів; індивідуалізація програми реабілітації; етапність
реабілітації та її безперервність [3, с. 132-133].
Розглядаючи фізичну реабілітацію як фізичну терапію, вважаємо за
необхідне відзначити, що її психологічну складову, а саме психотерапевтичну
допомогу людині, що опинилася в ситуації кризи, необхідно визначати як
кризову психотерапію, при цьому «основними умовами розв’язання
кризових ситуацій є: вміння людини знижувати емоційне напруження;
задоволення потреб (у стані кризи базової потреби виходу з неї) через пошук
альтернатив способів виходу з кризи, а також перевизначення мотивів
внутрішньої (психічної) і зовнішньої фізичної діяльності …» [5, с. 169].
Висновки. Отже, незаперечним є той факт, що винятково актуальним у
контексті вище наведеного є питання підготовки фахівців з фізичної
реабілітації (фізичної терапії), – спеціалістів по відновленню, корекції та
підтримки рухових функцій, які мають володіти системними знаннями у
сфері здоров’я та рухової діяльності людини.
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УДК 159.923
Ємяшева М. Ю.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛОГОПЕДА
У статті проаналізовано низку психологічних умов, які за нашим припущенням
позитивно вплинуть на процес формування комунікативної компетентності майбутнього
логопеда в процесі його професійної підготовки.
Ключові слова: комунікативна компетентність, логопед, психологічні умови.

Постановка проблеми. На сьогодні існуюча система вищої освіти
використовує традиційні підходи та принципи до підготовки майбутніх
фахівців у галузі спеціальної освіти, зокрема логопедії. Навчальний процес
спрямований на розвиток і формування у випускника компетенцій і
компетентностей, що необхідні для успішного здійснення професійної
діяльності, проте недостатньо враховані психологічні особливості
професійної діяльності логопеда, а саме: психологічна спрямованість
навчання, підготовка до професійного спілкування і комунікативна
компетентність логопеда. При цьому комунікативна компетентність
логопеда визнається нами як професійно значущий аспект його діяльності,
який не відображено у структурі та змісті професійної підготовки [1].
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукової літератури з
психології показав, що проблема вивчення умов, які позитивно впливають на
процес формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців у
вищому навчальному закладі, зокрема психологічних, недостатньо
розроблена. У психології поняття «умова», як правило, представлено в
контексті психічного розвитку та розкривається через сукупність внутрішніх
і зовнішніх чинників, що визначають психологічний розвиток людини,
прискорюючи або уповільнюючи його, здійснюють вплив на процес
розвитку, його динаміку і кінцеві результати [4].
Поняття «компетентність» є об’єктом багатьох спеціальних
досліджень.
Науковці
(В. Г. Ананьєв,
В. С. Безрукова,
В. І. Маслов,
А. Д. Щеркатунава та ін.) по-різному трактують компетентність. У нашому
дослідженні ми орієнтуємося на визначення компетентності поданому у
начальному посібнику І. М. Щербакової, де визначено, що «компетентність
(від латин. competens (competentis) – належний, відповідний) – досвідченість
(знання, освіченість, здібності, професійна підготовленість, що забезпечують
глибоке розуміння сутності виконуваної роботи)» [6, с. 125-126].
І. М. Щербакова визначає, що «професійна компетентність (від латин.
competens, competentis – належний, відповідний) – здатність особистості
досконало і компетентно виконувати свої функціональні обов’язки
(професійна досвідченість) [6, с. 130].
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Процес формування субʼєкта професійної діяльності є процесом
формування та розвитку його характеристик (знань, умінь, здібностей,
інтегративних якостей особистості). Якості та здібності є внутрішніми
умовами розвитку особистості, які, як і інші внутрішні умови, формуються
під впливом зовнішніх – у процесі взаємодії особистості із зовнішнім
світом [4], тому під психологічними умовами формування комунікативної
компетентності майбутнього логопеда ми розуміємо особистісні,
професійно значущі та комунікативні характеристики, що обумовлюють
зміни та ефективне функціонування даного процесу. На думку
Л. М. Мітіної, на розвиток та формування комунікативної компетентності
значно впливають такі соціальні та професійно значущі якості особистості,
як відповідальність, самостійність, розвинена рефлексія, поведінкова
гнучкість та мобільність [3].
Виклад основного матеріалу. Професійне спілкування логопеда та
рівень комунікативної компетентності визначають особливості діяльності
логопеда та одночасно є головними інструментами логопедичного впливу,
від ефективності використання яких багато в чому залежать можливості
подальшого розвитку та соціалізації дітей та дорослих із порушеннями
мовлення. Тому логопеда можна віднести до категорії педагогічних
працівників, а професійне спілкування логопеда розглядати як
педагогічне спілкування [5].
В основі педагогічного спілкування лежить обмін інформацією, тобто
передача учням знань, умінь, навичок та професійного досвіду. Оскільки
педагогічне спілкування є важливим інструментом впливу на розвиток
особистості, сформованість у вчителя комунікативних здібностей і вмінь є
одним із показників відповідності фаху.
Особливого значення набуває така властивість фахівця, як
комунікабельність. Позитивний емоційний стан до і після професійного
спілкування свідчить про сформованість комунікабельності учителя, а також
сформованість таких комунікативних умінь, як: уміння швидко й адекватно
реагувати на будь-які зміни під час спілкування; правильно планувати й
реалізовувати комунікативні дії; усвідомлено контролювати свою
професійну поведінку і свій стан у процесі діяльності; оперативно знаходити
засоби спілкування. Також логопеду необхідні рефлексивні здібності, а саме:
відчувати себе та стани інших людей, організовувати свою поведінку як
суб’єкта комунікативної діяльності, оцінювати можливості і аналізувати
результати власного впливу на оточуючих під час професійного спілкування.
На думку Т. Ю. Корнійченко, ефективність професійного спілкування
логопеда залежить від наступних комунікативних умінь: 1) уміння швидко
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та адекватно реагувати на зміни у комунікативно-мовленнєвих ситуаціях;
2) уміння планувати, здійснювати комунікативний вплив; 3) уміння
визначати зміст спілкування, комунікативні прийоми, засоби відповідно до
комунікативної ситуації і особливостей осіб із порушеннями мовлення;
4) уміння підтримувати зворотній зв’язок [2].
Успішне здійснення логопедичного процесу залежить від
індивідуально-орієнтованого характеру спілкування, постійного врахування
психічних, фізіологічних, нейропсихологічних особливостей осіб із
порушеннями мовлення, високого рівня культури спілкування фахівця та
уміння приймати відповідальність за свої дії [1].
Слід підкреслити, що система взаємовідносин логопеда утворюється у
різних системах взаємодії як на рівні різних форм (соціальних ролей, позицій,
функцій, статусів) соціокультурного простору професійної діяльності, так і
на рівні неформальних взаємовідносин і зв’язків. Це вимагає широкої
комунікативної компетентності, гнучкості її застосування з врахуванням
особливостей
конкретної
ситуації,
сформованості
різноманітних
комунікативних установок.
Установка логопеда визначає статусний баланс учасників спілкування
та характеризує професійну спрямованість, соціальну позицію та професійне
спілкування логопеда. Логопед-професіонал повинен гуманно ставитися до
осіб із порушеннями мовлення, а саме займати позицію безумовного
прийняття іншої людини. Безумовне прийняття інших є особливістю
гуманістичного напрямку в психології, що представляє собою повне
прийняття особистості людини, повагу, розуміння та безоцінне ставлення у
міжособистісній взаємодії незалежно від особистісних якостей і проявів
людини, при цьому гуманістична установка логопеда характеризується
такими якостями, як почуття прихильності, близькості, товариськість,
толерантність тощо. Товариськість та культура професійного спілкування
складають основу успішності професійної діяльності фахівців, які повинні
уміти розпізнавати людей і передбачати їх поведінку, впливати на їх
свідомість, організовувати їх активність.
Зацікавлення майбутньою професією є однією із психологічних умов
формування комунікативної компетентності логопеда. Саме під час
практичних
занять
з
комунікативно-мовленнєвої
спрямованості,
відтворюються ситуації майбутньої професійної діяльності, виникає стійке
зацікавлення професією, усуваються психологічні бар’єри щодо виконання
різного роду завдань, підвищується самостійність [1].
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Висновки. Отже, враховуючи особливості діяльності логопеда та
вимоги до його комунікативної компетентності, нами було зроблено
припущення про те, що розвиток наступних психологічних умов у процесі
професійної підготовки майбутніх логопедів сприятиме підвищенню рівня
сформованості
його
професійної
комунікативної
компетентності:
1) гуманістична спрямованість майбутнього логопеда; 2) професійна
спрямованість майбутнього логопеда; 3) особистісна зрілість; 4) професійнопсихологічна культура; 5) організаторські та комунікативні здібності;
6) рефлексія; 7) саморегуляція.
ЛІТЕРАТУРА
1. Ємяшева М. Ю. Особливості комунікативно-мовленнєвої підготовки майбутніх
логопедів / М. Ю. Ємяшева // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернетконференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»:
Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2015. ‒ Вип. 9. ‒ С. 260-261. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : URL : http://confscience.webnode.ru.
2. Корнийченко Т. Ю. Развитие навыков профессионального общения у будущих
логопедов: автореф. дис. …. канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / Т. Ю.Корнийченко. – Казань,
2004. – 20 с.
3. Митина Л. М. Психологический аспект труда учителя / Л. М. Митина. – Тула,
1991. – 178 с.
4. Немов P. C. Общие основы психологии / P. C. Немов. – М.: Просвещение:
ВЛАДОС, 1995. – 576 с.
5. Петелина Н. Г.
Психологические
условия
повышения
личностнопрофессиональной компетентности учителя-логопеда в системе повышения
квалификации: автореф. дис. канд. … психол. наук: 19.00.07 / Наталья Геннадьевна
Петелина. – Курск, 2006. – 27 с.
6. Щербакова І. М. Психологія праці : теоретичні і методологічні основи наукових
досліджень: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. М. Щербакова. – Суми : Вид-во
СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 144 с.

УДК [785.6:792.73]:159.923+613.601
Калиниченко І. О., Тарапата-Більченко Л. Г., Зуєв С. П.
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СЦЕНІЧНОГО ХВИЛЮВАННЯ
ТА ПЕРЕДСТАРТОВОГО СТАНУ
У статті висвітлено сутність і психофізіологічні характеристики етапів
концертного виступу у музично-виконавському мистецтві та передстартового стану у
спорті. Визначені характерні риси сценічного та передстартового хвилювання та
психологічні аспекти формування стану готовності до концертного виступу.
Ключові слова: сценічне хвилювання, передстартовий стан, підсумкова діяльність,
хвилювання-підйом, хвилювання-паніка, хвилювання-апатія.

Актуальність проблеми. В умовах сучасного суспільства та
професійної діяльності важливим завданням є усвідомлення людиною
значення емоційної сфери у збереженні психосоматичного здоров’я.
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Особливого значення набуває підготовка спортсменів та фахівців у галузі
музичної освіти, незважаючи на те, що важкість праці (за критерієм
фізичного навантаження на організм людини в процесі діяльності) значно
перевищує у осіб, які займаються спортом. За своїми характеристиками
публічні виступи музикантів як і виступи акторів, ораторів, спортсменів,
відносяться до стресових ситуацій. Основним стресором для них є
глядацька аудиторія та усвідомлення того, що кожна їх дія
відслідковується та оцінюється людьми.
Для вищезгаданих видів діяльності напруженість праці визначається
ступенем складності завдання, характером виконуваної роботи,
сенсорним навантаженням (зорові, слухові аналізатори), емоційним
навантаженням під час підсумкової діяльності у період концертних
виступів та спортивних змагань після тривалого періоду щоденних занять,
репетицій та тренувань.
Фізіологічна адаптація до таких специфічних навантажень
професійної діяльності має активний характер і за сприятливих умов
навколишнього середовища та оптимальних навантажень призводить до
підвищення стійкості та працездатності організму, збільшення його
резервних можливостей, зменшення ризику виникнення психосоматичних
змін у стані здоров’я.
Мета статті: проаналізувати наукову літературу і результати
попередніх
досліджень
стосовно
психофізіологічних
аспектів
передконцертного та передстартового станів.
Аналіз наукових досліджень. Вихід на сцену, як і виступ на
спортивних змаганнях – це найвищий емоційний і психофізіологічний
стан, який носить стресовий характер. Ю. А. Цагареллі вказує на те, що
будь-який сценічний виступ може розглядатися «як підсумкова діяльність
в екстремальних умовах» [11].
У музичному виконавстві та спортивній діяльності результати
тривалої праці пред’являються у вигляді процесу, що має перебіг
у часі, а момент пред’явлення результатів у концентрованому вигляді
включає попередні досягнення. Однак на певному етапі підготовки
виникають думки про можливу втрату результатів праці, відчуття
невпевненості, що і викликає негативну форму сценічного та
передстартового хвилювання [3].
Зважаючи на вищевикладене, підсумковою є діяльність, що
реалізується на короткому відрізку часу і передбачає остаточний,
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концентрований результат певного виду діяльності, який готувався
тривалий час.
У наукових публікаціях зустрічаються варіанти визначення стану
виконавця перед та під час концертного виступу як «естрадне
хвилювання», «страх сцени», «формування оптимального сценічного
стану», «сценічна саморегуляція», «формування готовності до виступу»
тощо. При всьому розмаїтті формулювань, суть проблеми залишається
постійною – безумовно стресовий характер виконавської діяльності та
пошук способів подолання естрадного хвилювання у період підготовки до
виступу. Так як виховання артистичних здібностей, а зокрема і здатності
володіти собою в момент виступу – одне із завдань для педагога у
формуванні музиканта-виконавця.
Про хвилювання, що викликане концертним виступом або участю у
спортивному змаганні, свідчать зміни у діяльності симпато-адреналової
системи, що призводить до значних відхилень у серцево-судинній та
респіраторній
системах,
зміни
електропровідності
шкіри
та
біоелектричних імпульсів у центральній нервовій системі. Однак вказані
зміни мають генералізований характер і супроводжуються типовими
пристосувальними реакціями організму як у відповідь на ефективні емоції
радості і страху, так і на інтелектуальні та естетичні емоції. Реєстрація цих
змін є тільки констатацією факту, але не розкриває змісту і причини
хвилювання [2].
Значну увагу психологічній підготовці виконавця до концертного
виступу приділяли такі видатні музиканти і педагоги, як Л. А. Баренбойм,
Г. Г. Нейгауз, Г. М. Коган, Д. Д. Благой і багато інших. В їхніх книгах, статтях,
спогадах та методичних розробках містяться цінні поради з психологічної
підготовки виконавця до концертного виступу [6].
Більшість науковців-дослідників вказують на те, що концертний
виступ вимагає від музиканта набагато більшої (порівняно з підготовчим
етапом) емоційної, інтелектуальної та фізичної віддачі (Д. Благой,
Л. Бочкарьов, Д. Григор’єва, Ю. Капустін, Н. Наєнко, С. Рубінштейн,
Ю. Цагареллі тощо) [8; 9].
Виклад основного матеріалу. М. П. Блінова зазаначає, що з точки
зору психофізіології, причиною сценічного стану є «... поширення
надмірного збудження по тим системам кори і підкірки головного мозку,
доступ до яких повинен бути заблокований гальмівними процесами.
У результаті в руховому, слуховому і зоровому аналізаторах
відбувається пожвавлення нервових слідів, у даному випадку зовсім
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зайвих. Саме вони і спотворюють всю картину творчих результатів,
впливаючи на зміну темпу, плутаючи відтінки, розриваючи струнку
«виконавську форму» [1]. Таким чином, неврівноваженість процесів
збудження та гальмування у корі головного мозку є однією з причин так
званого естрадного хвилювання», що викликає створення змінних у часі
функціональних систем (так звані передстартові стани) – динамічні,
самоорганізовані, саморегулюючі стани, всі складові компоненти яких
співдружні та об’єднуються для досягнення корисних (для самої системи
та організму в цілому) пристосувальних результатів [1; 10].
А. Ц. Пуні (1959) вперше розділив передстартові стани у спорті за
рівнем активації (емоційного збудження) на три види: стан лихоманки,
бойового збудження та апатії. Передстартова апатія протилежна
лихоманці. Вона виникає або при негативному відношенні людини до
майбутньої діяльності, або при значному бажанні здійснювати діяльність
(у другому випадку – як наслідок «перегорання» через тривале збудження)
і супроводжується зниженим рівнем активації, гальмуванням. Апатія
характеризується загальною млявістю, сонливістю, сповільненістю рухів,
погіршенням уваги і сприйняття уражень, нерівномірністю пульсу,
ослабленням вольових процесів. Бойове збудження, з точки зору А. Ц. Пуні,
є оптимальним передстартовим станом, під час якого зберігається
бажання і настрій людини на майбутню діяльність. Емоційне збудження
середньої інтенсивності допомагає мобілізації та зібраності людини.
Я. М. Коц
доповнює
класифікацію
А. Ц. Пуні
виокремлюючи
передстартовий стан та власне стартовий стан (з трьома варіантами:
бойова готовність, передстартова лихоманка та апатія) [4].
Передконцертний та передстартовий стани виникають задовго до
виступу. Спостерігається підвищена мотивація до дії, уявне налаштування
на майбутню подію. Вміст гормонів, еритроцитів і гемоглобіну в крові
збільшується, підвищується з часом хвилювання; з’являється
роздратованість, погіршується сон; підвищується увага до своїх
переживань. Ці прояви посилюються за кілька годин до старту та початку
виступу і ще більше за кілька хвилин перед початком роботи, коли
виникає власне стартовий стан. Передстартові стани виникають за
механізмом умовних рефлексів, на умовні сигнали, якими є подразники,
що виникли з попереднього досвіду (страх перед глядачами та аудиторією,
«страх помилки», відсутність або низький рівень загальної сценічної
культури, неадекватно висока або низька оцінка своїх професійних
можливостей тощо).
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У мозку людини перед виконанням будь-якої довільної дії виникає
задум і план виконання дії. Відбуваються зміни електричної активності у
корі великих півкуль головного мозку (в цей час змінюється збудливість
нейронів, рухливість і сила нервових процесів). Ці зміни відображають
підготовку мозку до майбутньої дії і викликають супутні вегетативні
реакції (підвищується обмін речовин, підвищується артеріальний
тиск, частота серцевих скорочень та легенева вентиляція) і зміни
моторної системи (підвищується збудливість скелетних м’язів), тобто
відбувається актуалізація робочої домінанти з усіма її моторними і
вегетативними компонентами.
Передстартовий та передконцертний стани – це емоції
(переживання), що проявляються під час очікування посиленої рухової
діяльності у спорті або відповідального виступу перед глядачами. На
передстартовий стан впливає навколишнє середовище, фізіологічний стан
організму, рівень розвитку рухових навичок, тип нервової системи та
вольові якості. У тому випадку, коли всі обставини, що впливають на
передстартові емоції сприятливі, створюється «бойова готовність».
Для успішного публічного виступу музиканту на концертній естраді
необхідно вміти увійти до так званого «оптимального концертного стану»
(у варіанті функціонального стану «хвилювання – підйом»), який
забезпечує найвищий художній результат. При нормальному фізичному
самопочутті виникає відчуття здоров’я в усьому організмі, тіло здається
сильним, гнучким, легким і слухняним, голос набуває польотності.
Емоційний компонент оптимального концертного стану складається з
відчуттів емоційного піднесення, радісного передчуття майбутнього
виступу, бажання виступати для інших людей і приносити їм своїм
мистецтвом радість [7].
Аналогічно до передконцертного стану «хвилювання-підйом» бойова
готовність забезпечує найкращий психологічний настрій і функціональну
підготовку спортсменів до роботи. Спостерігається оптимальний рівень
фізіологічних зрушень – підвищена збудливість нервових центрів і
м’язових волокон, адекватна величина надходження глюкози в кров з
печінки, сприятливе підвищення концентрації адреналіну, оптимальне
посилення частоти і глибини дихання і частоти серцебиття, вкорочення
часу рухових реакцій.
На противагу цьому, стан передстартової апатії характеризується
недостатнім рівнем збудливості центральної нервової системи,
збільшенням часу рухової реакції, мінімальними змінами у стані скелетних
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м’язів і вегетативних функцій, пригніченістю і невпевненістю у своїх силах.
Вважається, що передстартова лихоманка і передстартова апатія
заважають ефективному виконанню діяльності. Однак практика показує,
що це не завжди так. По-перше, потрібно враховувати, що поріг
виникнення цих станів у різних людей неоднаковий. У людей збудливого
типу передстартове емоційне збудження значно сильніше, ніж в осіб
гальмівного типу. По-друге, під час окремих видів діяльності стан
стартової лихоманки може навіть сприяти успішності діяльності
(наприклад, під час короткочасної інтенсивної діяльності).
Висновки. Аналіз наукової літератури дозволив узагальнити
інформацію про психофізіологічні аспекти функціональних станів
підсумкової діяльності в екстремальних умовах, якими є передконцертний
та передстартовий стани у музично-виконавській діяльності та спорті.
Перспективи
подальших
досліджень
полягають
у
науковому
обґрунтуванні способів зменшення сценічного та передстартового
хвилювання.
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НЕРВОВО-ПСИХІЧНА СТІЙКІСТЬ СТУДЕНТІВ НА ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІЇ
У науковій статті визначено рівні нервово-психічної стійкості студентівпершокурсників педагогічних спеціальностей. Встановлено статеві та вікові
відмінності формування нервово-психічної стійкості.
Ключові слова: нервово-психічна стійкість, студенти, педагоги.

Постановка проблеми. На сьогодні одним із головних напрямів
практичної психології другої половини ХХ століття стало вивчення змісту
практичної діяльності людей, зокрема неоднозначності впливу емоцій на
доцільність поведінки та продуктивність діяльності людини. У наш час
активно проблема емоційної стійкості та її формування розв’язується в
авіаційній, інженерній психології, психології спорту, дослідженнях
закономірностей психологічного стресу, під час визначення критеріїв
професійної придатності. При цьому слід звертати увагу на професії, що не
відносяться до екстремальних або до тих, що висувають високі вимоги
до особистості людини, однак за наслідками трудової діяльності
зумовлюють розвиток нервово-психічних зривів [3]. До таких можна
віднести професію педагога. Встановлено, що для багатьох вчителів (64%)
існує імовірність появи нервово-психічних зривів, особливо в
екстремальних, напружених ситуаціях [4].
Аналіз актуальних досліджень. У більшості праць (Л. М. Аболін,
В. Л. Марищук, О. Я. Чебикін, А. І. Черкашин) емоційну стійкість розуміють
як властивість особистості, що сприяє успішному здійсненню діяльності в
емоціогенній обстановці. На сьогодні існує значна кількість
праць, присвячених емоційній стійкості, а отже, і велике різноманіття
визначень і тлумачень цього поняття. Зміни поглядів на зміст
феномену «емоційна стійкість» відображені у термінології, що
використовувалась на різних етапах дослідження проблеми. Від більш
узагальнених термінологічних словосполучень на зразок: «психічна
надійність», «психічна стійкість», «психологічна стійкість» (В. К. Калін,
1984; К. В.Фірсов, 1996 та ін.) дослідники перейшли до найбільш
поширеного словосполучення «емоційна стійкість» (Л. М. Аболін, 1987;
Л. Г. Дика, 1984, 1991, 2002; М. І. Дьяченко, Н. Б. Зільберман, 1974;
Е. Л. Носенко, 1981; О. А. Сиротін, 1972; О. Я. Чебикін, 1984 та ін.)
та варіантів, що конкретизують його: «стресостійкість» (Б. Рашел, 1983 р.),
«перешкодостійкість оператора» (Ф. Д. Горбов, 1964) [1].
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Емоційна стійкість – це системна якість особи, що набуває індивід,
виявляється в напруженій діяльності. Усі ці емоційні механізми
напруженої діяльності дістають свою визначеність у структурі системи
саморегуляції. Оскільки емоційні механізми містять пристосовний ефект,
виступаючи в динамічній єдності відносно успіху досягнення мети, то
емоційна стійкість може бути подана як цілісний процес емоційної
саморегуляції напруженої діяльності [2].
Актуальність проведення дослідження оцінки нервово-психічної
стійкості майбутніх педагогів на етапі професійної підготовки
зумовлено високою виробничою та економічною ефективністю оцінки
професійної придатності та збереженням і раціональним розподілом
трудових ресурсів держави [3].
Мета дослідження – встановити рівень нервово-психічної стійкості
(НПС) студентів-першокурсників на етапі професійної підготовки.
Виклад основного матеріалу. У дослідженні взяли участь
152 студента 1 курсу Сумського державного педагогічного університету
імені А. С. Макаренка чотирьох факультетів: природничо-географічного,
філологічного, фізико-математичного, педагогіки та практичної
психології. Для оцінки НПС студентів використана методика «Прогноз»
розроблена В. А. Бодровим. Методика містить 86 питань, на кожен з них
досліджуваний повинен дати відповідь «так» або «ні». Результати
обстеження виражаються у кількісних показниках (у балах), на підставі
яких робиться висновок про рівень НПС та вірогідності нервово-психічних
зривів. За кількісними показниками високому рівню НПС відповідає сума
балів до 6 балів, хороший рівень – 7-13 балів, задовільний рівень –
14-28 балів, незадовільний рівень – 29-33 бали.
Отримані дані підлягали статистичній обробці за допомогою програми
STATISTICA та Microsoft Excel.
Обстежений контингент студентів-першокурсників характеризується
задовільним рівнем НПС (22,8±0,6 бала), що свідчить про можливі прояви
емоційних зривів під час екстремальних ситуацій, значних фізичних та
психічних навантаженнях.
Результати порівняльного аналізу даних дослідження у статевих та
вікових групах не дозволив встановити вірогідну різницю у показниках.
Середні значення НПС дівчат (22,8±0,7 бали) лише на 2,9 бали більше за
показник юнаків (19,9±1,6 бали, p<0,005). Серед студентів різного віку
різниця коливається від 0,6 до 1,7 бали. При цьому різниця збільшується при
збільшенні розриву у віці студентів у бік підвищення нервово-психічної
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стійкості. Встановлені закономірність можуть бути свідченням зменшення
нервово-психічної нестійкості, тобто ймовірності проявів зривів у діяльності
нервової системи, з набуттям досвіду педагогічної професії.
Розподіл рівнів НПС серед студентів характеризується вірогідною
перевагою задовільного рівня НПС (p<0,005). На другому місці за
розповсюдженістю знаходяться студенти з незадовільним рівнем НПС,
питома вага якого в 2,9 рази менше за показник задовільного рівня (p<0,005).
Третє місце серед студентів посідає хороший рівень НПС, що у 5,1 рази менше
за задовільний рівень (p<0,005). Високий рівень НПС притаманний лише
невеликому відсотку опитаних, що свідчить про незначну частку студентів з
вродженими та набутими особистісними якостями, мобілізаційними
ресурсами та резервними психофізіологічними можливостями організму, що
забезпечують оптимальне функціонування організму індивіда у
несприятливих умовах професіонального середовища.
Статевий розподіл рівнів НПС свідчить про вірогідну перевагу
задовільного та незадовільного рівнів НПС серед дівчат та хорошого та
високого серед юнаків (p<0,005). Частка дівчат з незадовільним рівнем на
7,8% більше за частку юнаків. Крім того, питома вага дівчат з задовільним
рівнем на 12,1% більше за відповідний показник юнаків, тоді як юнаки з
хорошим рівнем НПС на 20,7% переважають показник дівчат. При цьому слід
відзначити, що серед обстеженого контингенту високий рівень нервовопсихічної стійкості формується за рахунок юнаків.
Встановлені особливості свідчать про наявність ризику дезадаптації у
стресі студенів на етапі професійної підготовки, зокрема жіночого
контингенту.
Наступним етапом нашого дослідження було встановити особливості
розподілу рівнів НПС у студентів різного віку. Обстежений контингент
характеризується великим віковим проміжком. На першому курсі
навчаються студенти віком від 17 до 22 років. Відсотковий розподіл
свідчить, що серед студентів-першокурсників вірогідно переважають особи
віком 17-19 років, частка яких становить 96,7%. Тому аналіз розподілу НПС
був проведений саме серед цього контингенту.
Результати порівняльного аналізу розподілу груп НПС у студентів
різного віку свідчить про відповідну перевагу задовільного рівня у студентів
17 (73,3±0,7%), 18 (57,8±0,6%) та 19 (72,1±0,7%) років. Однак частка
задовільного рівня у студентів 18 років вірогідно нижча за показники
студентів іншого віку (p<0,005).
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За структурою груп НПС у студентів всіх років на другому місці
знаходиться незадовільний рівень (20,0±0,4%, 26,8±0,4%, 14,8±0,3,
відповідно), на третьому – хороший (6,7±0,2%, 14,1±0,3%, 13,1±0,3%,
відповідно) та у вісімнадцятирічних наявна частка студентів з високим
рівнем НПС (1,4±0,1%). Однак, незадовільний рівень формується за
рахунок студенів 18 років (26,8±0,4%), задовільний – студентів
17 (73,3±0,7%) та 19 (72,1±0,7%) років, хороший – студентів
18 (14,1±0,3%), 19 (13,1±0,3%) років.
Встановлені особливості свідчать про можливість зростання
з віком нервово-емоційної стійкості при фізичних та психічних
навантаженнях професіонального середовища, що зумовлене набуттям
досвіду педагогічної діяльності.
У результаті порівняльного аналізу розподілу рівнів НПС серед
студентів різних факультетів, що здобувають освіту за чотирма
розповсюдженими напрямами педагогічної спеціалізації, встановлено низку
закономірностей. По-перше, незадовільний рівень НПС, тобто висока
вірогідність емоційних зривів, притаманний студентам природничогеографічного факультету і факультету педагогіки та практичної психології.
Питома вага частки незадовільного рівня НПС студентів цих двох
факультетів на 11-13,3% вища за частку студенів фізико-математичного та
філологічного факультетів. По-друге, студенти філологічного факультету зі
спеціальностями іноземна мова, українська мова та література
характеризуються задовільним рівнем НПС (73,1±0,7%). Також слід
відмітити, що саме студенти цих спеціальностей мають частку у 1,9%
високого рівня нервово-психічної стійкості. По-третє, хороший рівень НПС,
тобто малоймовірність дезадаптації у стресових ситуаціях, студентів
педагогічного ВНЗ, формується за рахунок студентів фізико-математичного
факультету. Формування цього рівня за рахунок студентів спеціальності
фізика-математика відбувається у зв’язку з превалюванням серед
контингенту юнаків, порівняно з контингентом інших факультетів.
Висновки.
Педагоги
на
етапі
професійної
підготовки
характеризуються задовільним рівнем нервово-психічної стійкості, що
характеризується нервово-психічними зривами при екстремальних
ситуаціях, значних фізичних та психічних навантаженнях. Статеві та вікові
особливості розподілу НПС характеризуються нервово-психічною
нестійкістю майбутніх педагогів жіночої статі; можливістю зростання з віком
нервово-емоційної стійкості, що зумовлене набуттям досвіду педагогічної
діяльності. Малоймовірність дезадаптації у стресових ситуаціях, студентів
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педагогічного ВНЗ формується за рахунок студентів-юнаків фізикоматематичного факультету.
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Лотоцька-Голуб Л. Л.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА
ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ
У статті розкриваються проблеми професійного стресу, внутрішніх конфліктів
та професійного вигорання медичних працівників. Висвітлюється поняття «ціннісне
ставлення до професійної діяльності», психологічна природа, специфіка проявів.
Ключові слова: лікарі, професійне вигорання, професійний стрес, ціннісне
ставлення до професійної діяльності.

Постановка проблеми. Синдром вигорання характеризується
фізичним, емоційним, мотиваційним виснаженням і зниженням
продуктивності в роботі у зв’язку з перевтомленням, безсонням,
підвищеною схильністю до соматичних захворювань. Найчастіше люди, що
страждають на цей синдром, з метою одержати полегшення починають
вживати алкоголь або інші психоактивні засоби, що має тенденцію до
розвитку фізіологічної залежності й суїцидальної поведінки. Цей синдром
звичайно розцінюється як стрес-реакція у відповідь на надмірні для
особистості виробничі й емоційні вимоги.
Професійно-особистісні деформації представників професій, чия
діяльність відбувається в умовах постійного стресу, розглядаються як
психічні властивості особистості, що утворюються під впливом умов і змісту
екстремальної професійної діяльності, коли джерело впливу пов’язане зі
смертю, загрозою смерті, погрозою фізичному й особистісному
благополуччю. Проявом професійно-особистісних деформацій є стан
психічного (психофізіологічного) емоційного вигорання, котрий переходить
у стійкі властивості особистості, сприяючи виникненню внутрішньо
особистісних конфліктів. Стан емоційного вигорання є відповідною реакцією
на умови екстремальної професійної діяльності, а також використання
неуспішних копінг-стратегій в процесі вирішення внутрішніх конфліктів,
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виходу із стану когнітивного дисонансу, що включає в себе емоційне
виснаження, деперсоналізацію й редукцію персональних досягнень.
Незважаючи на важливість психологічного аналізу проблеми, вона
дотепер не посіла гідного місця в психології особистості й клінічній
психології. Клініко-психологічний підхід до проблеми синдрому вигорання
припускає синдромний аналіз, за допомогою якого можливе вивчення
аномальних феноменів психіки в їх нерозривному зв’язку з нормальним
розвитком. Психологічний синдром дозволяє описати структуру порушень,
вичленувати психологічні механізми аномалій, досліджувати роль різних
факторів у формуванні патології.
Виклад основного матеріалу. У основі розвитку синдрому емоційного
вигоряння в представників професій «Людина – Людина» особлива
прикордонна особистісна організація, яка виявляється у переважанні при
прикордонних і нарцисичних розладах особистості. Ядром даної організації є
дифузійна самоідентичність, яка проявляється у відсутності стабільного
почуття власної індивідуальності, ослабленні здатності об’єктивно
сприймати і розуміти дійсність і примітивному рівні захисних операцій.
Фахівцям відомий термін «синдром психологічного вигорання» – це так
званий стан, коли людина постійно відчуває втому, виснаження,
розчарування, що зазвичай є наслідком занадто інтенсивної праці чи
безрезультатного намагання досягнути певної мети. Іншими словами,
формулу «вигорання» можна сформулювати так: очікування, розділені на
реальність, яка не відповідає очікуванням, незалежно від зусиль, докладених
для досягнення мети. Тобто між важкою працею та «вигоранням» немає
прямого зв’язку. Існує багато прикладів, коли люди працювали майже до
повного виснаження, але оскільки їхня праця приносила відчутні позитивні
результати – вони не страждали від «вигорання». Однак можна простежити і
прямий зв’язок між важкою роботою, яка не приносить жодних результатів,
та «вигоранням».
Відсутність стабільного «я» особистості ускладнює можливість
встановити нормальні взаємини з навколишніми, що приводить до
сплутаності, змішаності рівнів і ролей у міжособистісних взаємодіях. Інакше
кажучи, ними не розділяються два типи відносин: професійні,
функціонально-рольові, безособові й інтимно-особистісні відносини, що
вимагають емоційного вкладу. Таке змішання зумовлює надмірне емоційноособистісне реагування в ситуаціях, частіше професійного характеру, якими
воно не передбачене, що у свою чергу призводить до розвитку синдрому
емоційного вигоряння.
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Медичний працівник (лікарі хірурги, анестезіологи, стоматологи,
психіатри) – професії, яка вимагають великого емоційного навантаження,
відповідальності. Фахівець, постійно стикаючись з емоційними
переживаннями своїх пацієнтів, переживає підвищене почуття
відповідальності за них. У професіоналів такого типу нерідко стирається
межа між роботою і приватним життям, вони за своєю сердечною чуйністю
дозволяють пацієнтам дзвонити до себе додому у будь-який час доби, до
ночі затримуються в клініці. У результаті фахівець не може відключитися
від своїх проблем навіть в родинному колі. Його думки постійно
повертаються до проблем, пов’язаних з роботою, він не може
розслабитися, добре відпочити.
Проте, надмірно віддаючись своїй професії, фахівець може загнати себе
в пастку емоційної залежності від роботи. Він у якийсь момент розуміє, що
далі нести цей вантаж він більше не може, тоді ламається і починає розуміти,
що вичерпав усі ресурси, виснажений і морально, і фізично. З’являються
сумніви в корисності своєї діяльності, знижується самооцінка, виникають
переживання з приводу своєї професійної і особистої неспроможності.
Даний синдром, за описом Т. М. Мартинової, О. П. Бусовікової,
виражається в депресивному стані, відчутті втоми і спустошеності, браку
енергії та ентузіазму, втраті здібностей бачити позитивні результати своєї
праці, у негативній установці відносно роботи і життя взагалі. Стан
характеризується емоційним, когнітивним і фізичним виснаженням, яке
викликане тривалим перевантаженням. Така людина відчуває себе
утомленою навіть уранці. Людина неенергійна, в неї мало оптимізму та
ентузіазму. Такий стан кваліфікується як астенічний і астено-депресивний.
Національна модель підготовки фахівців у різних галузях суспільства
передбачає використання досвіду формування компетентності, набутого в
європейській системі освіти. Як свідчать наукові дослідження цього досвіду,
компетентність передбачає спроможність особистості сприймати та
відповідати на індивідуальні та соціальні потреби; комплекс ставлень,
цінностей, знань і навичок. Українська освіта починає оперувати поняттям
компетентності в тому сенсі, який пропонують європейські країни. Найбільш
відомі й ефективні програми носять багаторівневий характер, наприклад,
спільні ініціативи Європейської Комісії, Європейської асоціації університетів,
у яких взяли участь університети з усіх країн учасниць Болонського процесу,
в результаті чого з’явилися проекти «Створення спільних (подвійних)
дипломів», «Настроювання освітніх структур», «Формування культури
якості». Проект «Настроювання освітніх структур» спрямований на
347

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
реалізацію цілей Болонської декларації на інституціональному рівні. Його
задачі – визначення точок конвергенції та вироблення загального розуміння
змісту кваліфікацій за рівнями в термінах компетенцій і результатів
навчання. Під результатами розуміються набори компетенцій, що
включають знання, вміння й навички студентів, обумовлені як для кожного
блоку (модуля) програми, так і для програми в цілому.
Сучасна психолого-педагогічна наука розробила цілий науковий підхід
до досліджуваної нами проблеми – компетентнісний. Цей підхід розроблено
англійськими науковцями як суто соціокультурний. У вітчизняній науці цей
підхід представлений у роботах А. Хуторського та Б. Вульфсона. Його
розробляють також українські вчені: В. Лозова, Н. Ничкало, О. Подмазін,
О. Пруцакова, В. Сєриков та ін.
Повертаючись
до
європейських
стандартів
компетентності,
погоджуємося з думкою І. Лєбєдєва, що компетентність – це здатність діяти в
ситуації невизначеності, здатність працювати в команді та навчатися. З
огляду на це навички, уміння й знання, яких набуває в ході навчання
майбутній фахівець у галузі економіки, повністю узгоджуються з поданим
вище означенням, бо якраз і передбачають здатність долати невизначеність,
високу научуваність і вміння працювати в команді. Деякі дослідники
вважають, що суттєвим моментом компетентності є здатність приймати
відповідні рішення в процесі вирішення конкретних проблем і виробничих
завдань. Саме компетентність є вагомою передумовою професійного
вигорання фахівця.
Висновки. Таким чином, формування компетентності входить у
загальний контекст формування особистості. Тому важливим аспектом
розуміння компетентності є її оцінно-світоглядна спрямованість, що
характеризує людину як суб’єкта спеціалізованої діяльності в системі
суспільного розвитку праці. Тут враховується здатність людини давати
кваліфіковані судження, приймати адекватні та відповідні рішення в
проблемних ситуаціях, планувати та здійснювати дії, які призводять до
раціонального й успішного досягнення поставлених цілей.
Тому під компетентністю може розумітися стійка здатність виконувати
певний вид діяльності, яка включає такі аспекти, як: глибоке розуміння
сутності виконуваних завдань і вирішуваних проблем; гарне знання досвіду,
який є в цій галузі, активне оволодіння його найкращими досягненнями;
вміння обирати засоби та способи дії, адекватні конкретним обставинам
місця й часу; почуття відповідальності за досягнуті результати; здатність
учитися на помилках і вносити корективи в процес досягнення цілей. Такий
підхід ми окреслюємо в нашому дослідженні як діяльнісний. У межах цього
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підходу поєднуються, зокрема, поняття «компетентність» і «готовність», які
визначаються не як тотожні, а як зв’язок між внутрішнім потенціалом та
реальним його втіленням (внутрішньою сутністю й зовнішнім виявом).
Отже, професійна компетентність може розумітися як один із структурних
компонентів професійної готовності до конкретного виду діяльності.
УДК 159.921
Матієнко-Купріянов В. І.
ОСОБЛИВОСТІ КРИЗ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ
З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Стаття присвячена емпіричному дослідженню основних характеристик криз
професійного розвитку викладачів з фізичного виховання. Встановлено, що найбільш
вираженими в професійній свідомості викладачів є кризи професійного зростання,
професійної ідентичності і професійної кар’єри; менш вираженими є кризи професійних
експектацій, компетентності і професійного вигорання; найменш вираженою є криза
вибору професії.
Ключові слова: кризи професійного розвитку, викладач, фактори, стратегії.

Постановка проблеми. На різних етапах професіоналізації викладач з
фізичного виховання, як суб’єкт діяльності, неодноразово опиняється в
кризових ситуаціях, основу яких складають значущі життєві події, що
вимагають вибору нової траєкторії професійного шляху.
Мета роботи полягала у емпіричному дослідженні основних
характеристик криз професійного розвитку викладачів з фізичного
виховання.
Виклад основного матеріалу. Дослідження криз професійного
розвитку викладачів проводилося за допомогою генетичного [8] та
наративного [10] методів. Встановлено, що найбільш вираженими в
професійній свідомості викладачів є кризи професійного зростання
(41,4%), професійної ідентичності (22,3%) і професійної кар’єри (9,6%);
менш вираженими є кризи професійних експектацій (5,6%),
компетентності (4,9%) і професійного вигорання (2,7%); найменш
вираженою є криза вибору професії (1,9%).
Розглянемо психологічні особливості кризових явищ, відповідно до
логіки генезису професіоналізації викладача з фізичного виховання.
Якісно-кількісний аналіз розподілу індикаторів у текстах автонаративів
викладачів дозволив встановити, що найменшу ступінь виразності має
криза вибору професії. У переважної більшості досліджуваних не виявлено
під час професійної підготовки невдоволеності окремими навчальними
дисциплінами, рівнем викладання та організацією навчально-пізнавальної
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діяльності. Під час аналізу текстів-автонаративів зафіксовано лише
поодинокі висловлювання стосовно сумнівності у вірності професійного
вибору, і пов’язують це досліджувані, насамперед із соціальноекономічною ситуацією, тобто із неможливістю досягти власного
фінансового комфорту.
Подальший аналіз показав, що рівень виразності кризи професійної
ідентичності складає 22,3% від загальної кількості індикаторів у текстах
автонаративів викладачів. Варто відмітити, що серед інших професійних
криз ця криза займає другу рангову позицію, а отже вона залишає
глибокий слід у свідомості викладачів. Психологічною інтерпретацією
отриманих результатів є, на нашу думку, те, що переважна більшість
викладачів під час професійної підготовки ідентифікувала себе із
спортсменом. Тобто у більшості фахівців цінність ототожнення себе із
студентом була нижча, ніж із спортсменом. Інакше кажучи, спорт
залишався для них домінуючою цінністю, провідним видом діяльності.
Ідентифікація себе із майбутнім спеціалістом у галузі фізичного
виховання і спорту для більшості фахівців досягає найвищої тотожності на
останньому курсі. Спорт відходить на другий план, спортивна кар’єра в
основному є завершеною і професійне самовизначення у зв’язку із
закінченням навчального закладу стає актуальним. Відповідно, ті зміни,
що відбуваються у соціально-професійній спрямованості студентів,
виступають ядром цієї кризи. Дисонанс, невідповідність ціннісних
орієнтацій особистості й оточуючого її середовища породжує внутрішній
конфлікт, необхідність переоцінки цінностей та визначення нових
життєвих і професійних планів.
Рівень виразності кризи професійних експектацій складає 5,6% від
загальної кількості індикаторів у текстах автонаративів. Виникнення
кризових явищ у викладачів на стадії професійної адаптації обумовлено
передусім зміною ведучої діяльності, а також кардинальними змінами
соціально-професійної ситуації розвитку (новий колектив, інша ієрархічна
система міжособистісних відносин, нові соціальні і професійні цінності,
друга соціальна роль). Важливий фактор, що детермінує виникнення цієї
кризи, є усвідомлення своєї недостатньої професійної компетентності.
Реальне виконання професійних функцій викладачем викликає у
нього серйозні труднощі, котрі полягають у недостатньому рівні знань з
методики обраного виду спорту, плануванні навчально-виховного та
тренувального процесів, невмінні будувати взаємовідносини із
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студентами та ін. Переживання кризи проявляється в невдоволеності
організацією праці, її змістом, заробітною платнею.
Подолання кризи професійних експектацій переважно має
ініціативний характер, що свідчить про зростання активності викладача у
процесі професіоналізації та становленні його як суб’єкта професійного
розвитку. Активізація професійних зусиль з метою прискорення адаптації
почасти супроводжується зверненням за допомогою до досвідчених колег.
Зміна місця роботи більшою мірою обумовлена соціально-економічними
умовами: низькою заробітною платнею, не високим соціальним статусом,
непрестижністю професії.
Подальший аналіз отриманих даних показав, що рівень виразності
частоти індикаторів, що описують кризу професійного зростання, складає
41,4% від загальної кількості індикаторів криз професіоналізації. Криза
професійного зростання виникає на завершальному етапі первинної
професіоналізації, після 3-5 років роботи. До цього часу спортивний
педагог освоїв і продуктивно виконує професійну діяльність, визначив
свій статус в ієрархії взаємин членів педагогічного колективу. Однак
динаміка минулого досвіду, інерція професійного розвитку, потреба в
самоствердженні викликають у викладача протест, незадоволеність
професійним життям. Під впливом перерахованих вище факторів викладач
усвідомлено або неусвідомлено починає відчувати потребу подальшого
професійного зростання у кар’єрі. Найбільш залученою у процес
переживання даної кризи є професійна компетентність.
Подальший професійний розвиток спортивного педагога приводить
до того, що він, як спеціаліст, «переростає» свою професію. Виникає
суб’єктивне почуття зупинки в особистісному і професійному розвитку,
потреба в саморозвитку і самореалізації, підсилюється незадоволеність
собою, своїм професійним положенням. Протиріччя між бажаною кар’єрою
і її реальними перспективами стимулює виникнення кризи професійної
кар’єри. Серед основних способів подолання кризи професійної кар’єри
були названі курси підвищення кваліфікації, науково-методичні семінари,
ревізія «Я-концепції».
Кризи професійного вигорання з’являються на будь-якому етапі
професіоналізації викладачів. Факторами, що ініціюють розвиток цієї
кризи, виступають: рольова невизначеність в багатьох ситуаціях, робота в
режимі внутрішнього та зовнішнього контролю, інтенсивна інтеріоризація
обставин та результатів професійної діяльності та ін. Втім варто відмітити,
що переважній більшості викладачів властива ініціативна стратегія
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виходу із цієї кризи. Аналіз текстів автонаративів дозволив визначити, що
серед найбільш поширених способів подолання цієї кризи були названі:
корекція довгострокових цілей, звертання за допомогою до колег і
керівника, підвищення контролю за емоціями, підтримка гарної
спортивної форми.
Вивчення рівнів виразності різних видів криз залежно від вікових
особливостей, статі та стажу роботи дозволило виявити, що найбільш
помітний вплив на усвідомлення криз мають, насамперед, вікові
особливості викладачів та стаж їх викладацької діяльності.
Висновки. Узагальнення результатів дослідження дозволило
констатувати наступне: у дослідженнях вітчизняних психологів
професійна криза розглядається як психічний стан суб’єкта, що
характеризується внутрішніми переживаннями неможливості реалізації
професійних планів, що виникають при блокуванні цілеспрямованої
діяльності об’єктивними і суб’єктивними факторами; основними ознаками
професійних криз є втрата почуття нового, відставання від життя,
зниження рівня професіоналізму, внутрішня розгубленість, усвідомлення
необхідності переоцінки себе, зниження самооцінки, втома, емоційне
виснаження; якісно-кількісний аналіз розподілу індикаторів у текстах
автонаративів дозволив встановити, що найбільш вираженими в
професійній свідомості викладачів є кризи професійного зростання,
професійної ідентичності і професійної кар’єри; менш вираженими є кризи
професійних експектацій, компетентності і професійного вигорання;
найменш вираженою є криза вибору професії.
Перспективи дослідження полягають у розробці психологічних
тренінгів подолання криз професіоналізації в системі психологічного
супроводу викладача.
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УДК 371.13: 159.9
Моісеєнко І. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ
У статті розглянуто специфіку професійного вигорання вчителів. Подано
результати теоретичного дослідження синдрому професійного вигорання.
Ключові слова: стрес, професійне вигорання, страх, тривога.

Постановка проблеми. Професійне вигорання – це синдром, що
розвивається на тлі хронічного стресу і веде до виснаження емоційноенергетичних і особистісних ресурсів працюючої людини. Синдром
професійного вигорання – найнебезпечніша професійна хвороба тих, хто
працює з людьми: вчителів, соціальних працівників, психологів,
менеджерів, лікарів, журналістів, бізнесменів і політиків, – всіх, чия
діяльність неможлива без спілкування.
Професійне вигорання виникає в результаті внутрішнього
накопичення негативних емоцій без відповідної «розрядки», або
«звільнення» від них. Воно веде до виснаження емоційно-енергетичних і
особистісних ресурсів людини. Особливо це стосується вчителів, адже
педагогічна діяльність насичена різними ситуаціями і різноманітними
факторами, що несуть в собі потенційну можливість підвищеного
емоційного реагування [2]. Несприятливі впливи напружених факторів
викликають у педагогів стрес подвійного роду: інформаційний стрес
(пов’язаний з інформаційними перевантаженнями, необхідністю швидкого
прийняття рішення при високому ступені відповідальності за наслідки) та
емоційний стрес (виникнення емоційних зрушень, зміни в характері
діяльності, порушення поведінки). Поведінка педагогів нерідко
характеризується підвищеною напруженістю. Пропрацювавши 15 років,
педагог починає сам відчувати постійно наростаючу невротичність,
виснаження. Наприкінці XX століття інтерес дослідників привернув вид
професійного хронічного стану осіб, що працюють з людьми, який назвали
феноменом «емоційного вигорання».
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Аналіз актуальних джерел. На увагу заслуговують праці таких
вітчизняних дослідників, як: І. Бех, О. Василькова, І. Ісаєв, Л. Колеснікова,
С. Максименко, А. Маркова, Л. Мітіна, В. Семиченко, Е. Симанюк та ін. Серед
зарубіжних
дослідників
варто
зазначити
праці:
С. Джексон,
Х. Дж. Фрейденбергер.
Мета статті: визначення особливості професійного вигорання
вчителів.
Виклад основного матеріалу. Термін «емоційне вигорання»
(burnout) ввів американський психіатр Х. Дж. Фрейденберг для
характеристики психологічного стану здорових людей, що знаходяться в
інтенсивному і тісному спілкуванні з клієнтами в емоційно насиченій
атмосфері. За визначенням К. Маслач, вигорання на роботі – це синдром
емоційного виснаження, деперсоналізації і зниження рівня особистих
досягнень, який часто відчувають представники професій, що вимагають
дуже інтенсивних міжособистісних контактів. За визначенням С. Філіна,
Т. Форманюк, емоційне вигорання є станом людини, що викликаний
роботою, яка характеризується психічним, фізичним і емоційним
виснаженням суб’єктів праці.
Синдром професійного вигорання розвивається поступово. Він
проходить три стадії (Маслач, 1982). На першій стадії синдром
починається приглушенням емоцій, згладжуванням гостроти почуттів і
свіжості переживань; фахівець несподівано помічає: начебто все поки
нормально, але ... нудно і порожньо на душі; зникають позитивні емоції,
з’являється деяка відстороненість у відносинах з членами сім’ї; виникає
стан тривожності, незадоволеності; повертаючись додому, все частіше
хочеться сказати: «Не лізьте до мене, дайте спокій!». Друга стадія:
виникають непорозуміння з клієнтами (учнями, батьками), професіонал у
колі своїх колег починає з зневагою говорити про деякі з них; неприязнь
починає поступово проявлятися у присутності клієнтів – спочатку це
насилу стримувана антипатія, а потім і спалахи роздратування. Подібна
поведінка професіонала – це неусвідомлюване їм самим прояв почуття
самозбереження при спілкуванні, що перевищує безпечний для організму
рівень. Третя стадія: притупляються уявлення про цінності життя,
емоційне ставлення до світу «спрощюється», людина стає байдужою до
всього, навіть до власного життя; така людина за звичкою може ще
зберігати зовнішню респектабельність і деякий апломб, але очі втрачають
блиск інтересу до чого б, то не було, і майже фізично відчутний холод
байдужості поселяється в душі.
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Виділяють три головні компоненти: емоційне і (або) фізичне
виснаження, деперсоналізація і зниження робочої продуктивності:
емоційне виснаження: відчуття емоційного перенапруження; почуття
спустошеності; вичерпаність власних ресурсів; деперсоналізація:
виникнення байдужого і негативного ставлення до людей; формальність
контактів; знижена робоча продуктивність: зниження самооцінки своєї
компетентності; невдоволення собою; негативне ставлення до себе.
У результаті проведеного аналізу симптомів вигорання, вчені
відзначають, що вигорання – це відповідь на хронічний емоційний стрес,
що включає три компоненти: емоційне та / або фізичне виснаження;
зниження робочої продуктивності; деперсоналізацію, або дегуманизацию
міжособистісних відносин. С. Джексон і К. Маслач до найбільш характерних
проявів синдрому вигорання відносять: почуття емоційного виснаження
або знемоги; неможливість працювати з повною віддачею сил;
дегуманизацию, негативізм по відношенню в залежним людям; негативне
самосприйняття в професійному плані (редукування особистих
досягнень). Професійне вигорання виникає в результаті внутрішнього
накопичення негативних емоцій без відповідної «розрядки» або
«звільнення» від них. Воно веде до виснаження емоційно-енергетичних і
особистісних ресурсів людини.
Емоційне вигорання – динамічний процес і виникає поетапно,
відповідно до механізму розвитку стресу. Кожному етапу характерні
окремі ознаки, або симптоми наростаючого емоційного вигорання.
Симптоми професійного вигорання: Перша група – психофізичні
симптоми: почуття постійної втоми не тільки вечорами, але і вранці,
відразу після сну (симптом хронічної втоми); відчуття емоційного і
фізичного виснаження; зниження сприйнятливості і реактивності у зв’язку
зі змінами зовнішнього середовища (відсутність реакції цікавості на
чинник новизни або реакції страху на небезпечну ситуацію); загальна
астенізація (слабкість, зниження активності та енергії, погіршення біохімії
крові і гормональних показників); часті безпричинні головні болі; постійні
розлади шлунково-кишкового тракту; різка втрата або різке збільшення
ваги; повна або часткова безсоння; постійне загальмований, сонливий стан
і бажання спати протягом усього дня; задишка або порушення дихання
при фізичному або емоційному навантаженні; помітне зниження
зовнішньої і внутрішньої сенсорної чутливості: погіршення зору, слуху,
нюху і дотику, втрата внутрішніх, тілесних відчуттів.

355

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
Друга група – соціально-психологічні симптоми: байдужість, нудьга,
пасивність і депресія (знижений емоційний тонус, відчуття пригніченості);
підвищена дратівливість на незначні, дрібні події; часті нервові зриви
(спалахи невмотивованого гніву або відмови від спілкування, відхід у
себе); постійне переживання негативних емоцій, для яких у зовнішній
ситуації причин немає (почуття провини, образи, сорому, підозрілість,
скутість); почуття неусвідомленого підвищеної тривожності (відчуття, що
«щось не так, як треба»); почуття гіпервідповідальності і постійне відчуття
страху, що «не вийде» або «я не впораюся»; загальна негативна установка
на життєві та професійні перспективи (за типом «як не старайся, все одно
нічого не вийде»).
Третя група – поведінкові симптоми: відчуття, що робота стає все
важче і важче, а виконувати її – все важче і важче; співробітник помітно
змінює свій робочий режим (збільшує або скорочує час роботи); постійно,
без необхідності, бере роботу додому, але вдома її робить; керівник
утрудняється у прийнятті рішень; почуття марності, невіра в поліпшення,
зниження ентузіазму по відношенню до роботи, байдужість до
результатів;
невиконання
важливих,
пріоритетних
завдань
і
«застрявання» на дрібних деталях, яка не відповідає службовим вимогам,
трата більшої частини робочого часу на мало усвідомлюване або не
усвідомлюване виконання
автоматичних і
елементарних
дій;
дистанційованість від колег і клієнтів, підвищення неадекватної
критичності; зловживання алкоголем, різке зростання викурених за день
цигарок, застосування наркотичних засобів.
Отже, професійне вигорання має досліджуватися як «комплекс
соматичних, психологічних, і поведінкових порушень, обумовлених
емоційним перенавантаженням, що спричиняє підвищення тривожності,
депресію, втрату інтересу до праці тощо» [3, с. 131-132].
Методи допомоги: 1) фізіологічні (вплив на тіло): сонячне світло,
фізичні вправи, прийняття сонячних ванн (засмага), свіже повітря,
повітряні ванни, прогулянки, купання, плавання у водоймах, лазні
(російська, фінська), солярій, інфрачервоне випромінювання, дихання по
Стрельниковій, дихальна гімнастика; 2) фізіотерапевтичні: фізіотерапія,
електросон, голковколювання, акупунктури всіх шкіл, масаж, гомеопатія;
3) біохімічні (вплив на клітинному рівні): здорова їжа, ліки, кофеїн і
алкоголь в дуже низьких дозах, секс; 4) психологічні: аутотренінги,
медитації, метод біологічного зворотного зв’язку, методи саморегуляції,
музика, молитва.
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Висновки. Професійне вигорання – це синдром, що розвивається на
тлі хронічного стресу і веде до виснаження емоційно-енергетичних і
особистісних ресурсів працюючої людини. Необхіно пам’ятати, що
потрібно і чого не потрібно робити при вигоранні: не приховуйте свої
почуття (проявляйте ваші емоції і давайте вашим друзям обговорювати їх
разом з вами); не уникайте говорити про те, що трапилося
(використовуйте кожну можливість переглянути свій досвід наодинці з
собою або разом з іншими); не дозволяйте вашому почуттю сорому
зупиняти вас, коли інші надають вам шанс говорити або пропонують
допомогу; не чекайте, що важкі стани, характерні для вигорання, підуть
самі по собі (якщо не вживати заходів, вони будуть відвідувати вас
протягом тривалого часу); виділяйте достатній час для сну, відпочинку,
роздумів; виявляйте ваші бажання прямо, ясно і чесно, говоріть про них
сім’ї, друзям і на роботі; намагайтесь зберігати нормальний розпорядок
вашого життя, наскільки це можливо.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КРИЗОВОГО БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ
Висвітлюючи складні, травмуючі реалії суспільно-економічного сьогодення в Україні,
автор привертає увагу науковців до психологічних наслідків для особистісного рівня
життя людей в таких умовах, а також – відповідних завдань у психологічній практиці.
Ключові слова: економічна стагнація, інтра – та екстрапунітивні реакції
особистості, фрустрація, стресогенність, конфліктна свідомість особистості,
дипластія, психологічна реабілітація.

Постановка проблеми. Загострюючи останнім часом популярність
послуг психологів, хоча і додає їм самоповаги, насправді мала б збентежити
очільників й провідників нашого суспільства і спонукати їх проаналізувати
чинники та соціальні витоки попиту на допомогу практикуючих психологів.
Варто реагувати на це явище як знак тих суспільно-економічних викликів,
що все більше підпорядковують буття українців. А воно провокує масові
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психогенні розлади, неврози, ускладнені не тільки інтрапунітивними
реакціями, зокрема суїцидами, кількість яких зросла від 8-10% (2010 рік) до
113-14% (за 2015 рік), а й екстрапунітивними – панічними настроями,
агресією, соціальною непримиренністю, різким зниженням порогу терпіння
та толерантного ставлення до оточуючих. За цих умов академічна проблема
«Я-Інші» набуває гострого практичного значення і має розглядатись не
тільки як цікава наукова, а й як важлива соціальна проблема [ 1; 2; 3; 4 ].
Виклад основного матеріалу. Фруструючий тиск на моральнопсихологічне самопочування значної кількості наших громадян справляють,
звичайно, події на фронті боротьби за Донбас і повернення його мешканцям
права мирно жити у власних домівках. Війна продовжує забирати життя, а їх,
за даними ОБСЄ, вже втрачено понад дев’ять тисяч, та калічити тіла і душі
молодих, здорових, повних життєвих планів людей в Україні. Безпосередня
та опосередкована участь, наприклад волонтерів, у бойових діях на фронті
проти агресії «старшого брата», водночас супроводжується стресогенними
наслідками економічних, суспільно-політичних потрясінь повсякдення в
тилу. Воно позначене не стільки спорадичними спробами терористів
підірвати спокій і мирну працю в наших містах, віддалених від зони АТО,
скільки поглибленням економічної стагнації. Вона супроводжується
зростанням безробіття й затримками заробітної плати значним групам
працюючих. Очікування дефолту все частіше стають темою розмов у сім’ях,
трудових колективах, у фатичних контактах навіть малознайомих людей на
вулицях, пасажирів у транспорті.
За даними соціологів [див.: 1] люди обговорюють не так часто
техногенні лиха, вибухи на складах боєприпасів чи, скажімо, масштабні
пожежі, що мали місце на базі нафтопродуктів, у місцях займання торфовищ
під Києвом, як катастрофічний обвал гривні, в результаті якого кожен
гаманець пересічної української родини «схуд» щонайменше у три рази на
тлі збільшення у кілька разів статків окремих можновладців і бізнесменів.
Людей турбує вже не стільки безлад, бійки у залі засідань Верховної Ради,
скільки немилосердне здорожчення харчів й послуг, предметів першої
необхідності, а також – ліків (не тільки імпортованих). Реформування
медичної галузі охорони здоров’я, на думку опитаних, перетворилось на
«оптимізацію» мережі лікарень, фельшерсько-акушерських пунктів,
аптечних закладів, які просто закривають, хоча вже більше року відповідне
міністерство не очолює поганої слави Раїса Богатирьова. Та все одно
пацієнти не можуть розрахувати на не дорогу та шануючу здоров’я пацієнтів
медичну допомогу. Пересічні українці, якщо вони збирали гроші на хірургічні
операції, придбання житла для дітей, навчання їх у престижних вишах тощо,
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й мали необачність розмістити ці кошти в українських банках, були
пограбовані, бо понад п’ятдесят цих комерційних установ «луснули» й
відмовились
повертати
гроші
вкладникам,
переклавши
свою
безвідповідальність на плечі «Фонду гарантування вкладів», де не
квапляться із виконанням своїх фінансових забов’язань перед клієнтами
ліквідованих банків на тлі галопуючої інфляції й беззахисності вкладників у
судовий гілці влади. У ній, як багато разів вони пересвідчились, правлять свій
бал чиновницьке всевладдя і махрова корупція.
Таке повсякдення і кожен із його епізодів формують конфліктну
свідомість особистості [4, с. 30-35], бо, майже точно за К. Марксом: суспільне
буття формує суспільну свідомість. Зовнішні обставини, інтеріоризуючись,
психологічно спустошують насамперед особистісний рівень людського
буття, що робить його морально, а не тільки фізично, важким, збідненим,
обтяженим песимістичними передчуттями катастрофи. Тільки частина тих,
кого наздогнала одна чи кілька катастроф, негараздів, розчарувань тощо,
звертається до психологів, психіатрів, неврологів або священиків, маючи
надію «повернутися до себе попереднього».
Багато чого можне (а не тільки обіцяє) вчасно застосована
психотерапія, психокорекція, група психологічної підтримки та інші
гуманістично орієнтовані заходи реабілітації. Вся гнучкість і глибина
психологічних практик все ж не може кардинально змінити обставин життя
в умовах системної кризи. Вона нівечить людські долі, на кшталт променевої
хвороби, що підступно й непомітно дезорганізовує всі системи організму. Як
стиснута пружина, конфліктність особистості (внутрішньо особистісний
конфлікт) суттєво звужує її здатність до самоопанування і самопоновлення,
роблячи її «Я» всезалежним від референтного «Ми». У цьому стані дипластії
[див.: 5, с. 459] особистість втрачає власну автентику й може діяти під
впливом навіювання, «психологічного тиску» (С. Аш, М. Шеріф, 1956),
запозичуючи протилежні її переконанням способи чинити, бо не може
скористатись власним розумом на противагу «зараженню емоціями» групи, –
за неї, в ситуації вибору, вчиняє навіть не інстинкт самозбереження, а
соціальний страх бути відмінним від інших, авторитетних.
Висновки. Отже, неймовірно складними, за цих психологоекономічних реалій, є завдання реабілітувати клієнтів, з яким зустрічається
психолог, особливо ж якщо він намагається повернути підопічним вміння
позитивного самовизначення. Та саме в цьому полягає його соціальне
призначення, що зараз ще раз підтверджує гуманістичну роль психології та її
фахівців [2].
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У статті розглядається роль відповідальності у професійному становленні
практичного психолога як майбутнього фахівця. Описуються напрями розвитку, чинники
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку науки
активізувалися та набули ще більшої актуальності дослідження феноменів,
які б змогли допомогти молодій людині бути конкурентоспроможною в
епоху швидких змін. Серед цих феноменів виділяють відповідальність
особистості, яка має важливе значення у всіх сферах життєдіяльності
людини та суспільства в цілому, та вважається важливою складовою
особистісної зрілості.
Виклад основного матеріалу. Відповідальність – це складна якість
особистості. Існує п’ять напрямів розвитку відповідальності, а саме:
1) від колективної – до індивідуальної; 2) від зовнішньої – до внутрішньої;
3) від відповідальності ретроспективного плану – до перспективного;
4) зміна в часі самого суб’єкта відповідальності; 5) розвиток відповідальності
зі зміною інстанції відповідальності 4.
Відповідальна поведінка особистості має певні чинники. До них
відносяться, як внутрішні, так і зовнішні впливи на особистість.
На думку М. В.Савчина, мотивами відповідальної поведінки виступають:
1) соціальні (суспільні); 2) морального самоствердження; 3) прагматичні;
4) самореалізації; 5) неспецифічні (сюди відноситься мотив уникнення
покарань); 6) самопізнання; 7) егоїстичного самоствердження; 8) спілкування;
9) виховання інших; 10) духовні мотиви (віра, надія, любов) 4.
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Чинниками відповідальної поведінки та її мотивації можна вважати
спонукання оточуючого середовища та внутрішнього світу особи, її
психофізіологічний стан, рівень саморегуляції мотивації, система цінностей
кожної особистості, їх духовні ідеали, моральні стандарти, також до них
відносяться знання, вміння, навички, сила волі, здібності та локус контролю
особистості. Чинником також вважається почуття власної спроможності в
певній ситуації.
Саморегуляція мотивації відповідальної поведінки зумовлена
мотиваційними параметрами ситуації, компетентністю суб’єкта у ній,
особливостями інстанції. Вона може здійснюватися у двох формах: а) вольова
регуляція, що спрямована передусім на подолання внутрішніх і зовнішніх
перешкод на шляху до досягнення мети; б) як одна із складових процесу
смислового переживання, функція якої полягає у гармонізації спонукальних
сил, подоланні внутрішніх суперечностей і конфліктів на основі свідомої й
несвідомої перебудови вже існуючого чи породження нового смислу
предмета відповідальності, взятого до реалізації.
Відповідальність не дана людині від народження, вона формується в
ситуаціях, які вимагають її прояву. Кожна конкретна діяльність висуває
певні вимоги до прояву відповідальності, тому і формування цієї якості
часто вивчається в певних сферах життєдіяльності людини. Аналіз
літератури виявив особистісні фактори, що впливають на розвиток
особистості в юнацькому віці: емпатія терпимість, мотивація досягнень,
самооцінка. Також виявлено, що підвищення адекватності самооцінки
сприяє розвитку відповідальності.
З
метою
вивчення
психологічних
чинників
формування
відповідальності в навчально-професійній діяльності студентів-психологів,
ми провели дослідження серед студентів 2 та 5 курсів спеціальності
«Практична психологія». Ми визначили, що студенти 2-го та 5- курсу
спеціальності «Практична психологія» мають не високий (середній в
більшості випадків) рівень відповідальності та саморегуляції. А у студентів
молодшого курсу також виявився неспецифічний мотив відповідальності,
що, на нашу думку, негативно вливає на формування відповідальності, адже
вони поводять себе відповідально лише для того, щоб уникнути покарання.
У результаті дослідження ми з’ясували, що студенти 2 курсу
університету мають гірші уявлення про свою майбутню професію, ніж
студенти 5 курсу, які чітко знають особливості роботи та основні обов’язки
психолога-практика. На нашу думку, це пов’язано з тим, що перші прослухали
ще невелику частку практичних курсів, а також вони не пройшли виробничу
практику в різних закладах, де мали б змогу практично використати свої
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професійні навички, ознайомитися з професійними обов’язками психолога,
тощо, на відміну від студентів 5-го курсу.
Невисокі результати за рівнем саморегуляції, були виявлені у студентів
5-го курсу, наполегливості та самовладання. Це можна пояснити тим, що, як
правило, у них проявляється тривожність, пов’язана з невизначеністю, що
стосується з майбутнім працевлаштуванням, реалізацією свого призначення.
Нажаль результати також свідчать, що студенти обох курсів майже не
займаються власним професійним розвитком.
Висновок. Узагальнюючи результати, ми можемо сказати, що
розвиток відповідальності майбутніх практичних психологів у навчальнопрофесійній діяльності є недостатнім і потребує підвищення, це
покращить їх подальше професійне становлення.
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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
ЖЕРТВАМ КАТАСТРОФ
У статті висвітлено алгоритми дій з надання екстреної психологічної допомоги
та психологічного захисту постраждалих.
Ключові слова: психічна травма, психологічна допомога, афективний стан,
надзвичайна ситуація.

Постановка проблеми. Катастрофа російського літака ТУ-154 поблизу
с. Суха Балка Донецької області в серпні 2006 року, в якій загинуло
170 громадян Російської Федерації, і пожежа з подальшою детонацією
боєприпасів на території 275 АБРБ біля села Новобогданівка
Мелітопольського району Запорізької області, коли в зоні надзвичайної
ситуації опинилися тисячі людей, вперше дали зрозуміти, що проведення
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аварійно-рятувальних робіт у зоні надзвичайної ситуації та надання
необхідної медичної допомоги ще не означає порятунок. Рятувальники
виводять людей з вогню, задимлення, витягують постраждалих із завалів, з
уламків автомобілів. Медики надають необхідну медичну допомогу. І ось тут
настає час роботи психолога. Його завдання – зберегти психічне здоров’я
постраждалих, допомогти подолати негативні психічні стани та повернутися
до нормального життя. Все це – мета психологічної допомоги жертвам
надзвичайних ситуацій. Саме в 2006 році вперше постало завдання
залучення до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій фахівців
психологічної служби і розробки чіткого алгоритму дій з надання екстреної
психологічної допомоги та психологічного захисту постраждалих.
На сьогоднішній день ці алгоритми розроблені і прийняті для
практичного використання психологами Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, які згідно зі ст. 38 Кодексу цивільного захисту
України, який набрав чинності в липні 2013 року, надають екстрену
психологічну допомогу і здійснюють психологічний захист населення,
постраждалого внаслідок надзвичайної ситуації. Алгоритми надання
психологічної допомоги постраждалим – це не суха теорія. Вони, як і
армійські статути, які як відомо, писані кров’ю, вироблені на основі
практичного досвіду психологів при роботі з потерпілими.
Виклад основного матеріалу. Головний зміст психічної травми,
отриманої в результаті катастрофи, полягає у втраті жертвою віри в те, що
життя організоване за певними порядками і піддається контролю. Травма
впливає на сприйняття часу і під її впливом змінюється бачення минулого,
теперішнього і майбутнього – людина залишає бачити майбутнє. Травма
впливає на подальше життя людини, на її можливість повернутися до
нормального життя. Типовими проявами у постраждалих є почуття тривоги,
страху, пригніченості, переживання за долю рідних і близьких. Патологічні
психогенні розлади виводять людину з емоційної рівноваги, а в ряді
випадків при цьому має місце розлади свідомості.
Психопатологічні розлади в екстремальних ситуаціях мають багато
спільного з клінікою порушень, які розвиваються в звичайних умовах:
одномоментне виникнення психічних розладів у великої кількості людей;
клінічна картина не індивідуальна, а зводиться до невеликої кількості
достатньо типових проявів; незважаючи на розвиток психогенних
розладів, потерпілі змушені вести активну боротьбу з наслідками
надзвичайної ситуації.
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Найбільш часто спостерігаються під час і після надзвичайної ситуації
психогенії: непатологічні (фізіологічні) реакції; патологічні реакції
(реактивні стани); невротичні стани; реактивні психози (сутінкові стани).
Об’єднують 3 періоди розвитку ситуацій, в яких спостерігаються різні
психогенні порушення:
1. Гострий період. Раптове виникнення загрози життю людей або
загибель рідних і близьких. Можливе виникнення і розвиток паніки.
Тривалість – від декількох хвилин до декількох годин. Закінчується він часто
з початком проведення рятувальних робіт. Після короткого періоду страху у
жертв може спостерігатися помірне підвищення активності і при цьому
порушення мовлення.
2. Другий період. При проведенні рятувальних робіт починається
нормальне життя в екстремальних умовах, люди змушені діяти або
просто перебувати в зоні надзвичайної ситуації. У цей час стан дезадаптації і
психічних розладів багато в чому залежить від особистості
самого потерпілого.
3. Третій період. Починається після евакуації постраждалих в безпечну
зону. Починається складна емоційна та когнітивна переробка ситуації,
переоцінка власних переживань і почуттів, усвідомлення втрат (можливе
виникнення ретро- або атреградної амнезії як захисної реакції психіки). При
цьому стають актуальними психогенно-травмуючі фактори, пов’язані зі
зміною життєвого стереотипу (особливо це стосується ситуацій горя).
З часом стаючи хронічними, ці фактори сприяють формуванню відносно
стійких психогенних розладів.
Ситуація роботи психолога в екстремальних умовах, тобто з жертвами
надзвичайних ситуацій, значною мірою відрізняється від звичайної
психотерапевтичної ситуації. І відмінність ця полягає в наступних моментах:
робота з групами, яка передбачає, що це групи жертв, створені в силу
драматичної ситуації; люди часто знаходяться в гострому афективному
стані; нерідко низький соціальний і освітній статус багатьох жертв (люди не
розрізняють психолога і психіатра, це може їх лякати); різнорідність
психопатології у жертв; наявність майже у всіх жертв почуття втрати (при
надзвичайній ситуації масштабні втрати не відповідають почуттям втрати
людей, які звертаються за допомогою до психотерапевта).
Головними принципами надання екстреної психологічної допомоги
є: нагальність – надання психологічної допомоги якомога швидше;
наближеність до місця події; очікування того, що нормальний емоційний
стан відновиться – підтримка впевненості людини в тому,
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що її нормальний стан відновиться; єдність і простота психологічного
впливу – психолог працює з конкретною людиною, він не має права
передавати її іншому психологу, поки не виконає своє завдання; працює
відразу, коли входить в контакт; простота впливу полягає в евакуації у
безпечне місце, надання їжі, відпочинку і можливості виговоритися
(психологічний деф’юзинг).
Екстрена психологічна допомога ґрунтується на принципі інтервенції в
поверхневі шари свідомості. Тобто на роботі з симптоматикою, а не з
синдромами. Вона закінчується із закінченням робіт по ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації. Якщо ж говорити про психотерапію горя, то її
завдання полягає в тому, щоб допомогти по-справжньому пережити втрату,
зробити «роботу горя», а не в тому, щоб притупити гостроту душевних
переживань. «Роботу горя» можна вважати завершеною, коли потерпілий
стає здатним бачити майбутнє і своє місце в ньому.
В умовах надзвичайної ситуації населенню дуже важлива інформаційна
підтримка – попередження і мінімалізація чуток (людей завжди дратує
відсутність інформації); при цьому слід пам’ятати, що інформації, отриманої
першою, довіряють більше, ніж отриманої згодом. Ні в якому разі не можна
давати
постраждалим
та
їх
родичам
нездійсненні
обіцянки
(«Не переживайте, все буде добре»), люди не терплять фальші, брехні. Також
не можна давати в присутності родичів неперевірену інформацію.
Правила роботи з постраждалими у надзвичайній ситуації:
1. Психологові не слід виділятися прикрасами (ланцюжки, браслети,
кулони, хрестики), яскравим манікюром, косметикою (для жінок),
сонцезахисними окулярами. Мобільний телефон необхідно поставити на
беззвучний режим.
3. Не приступайте до дій відразу. Озирніться і вирішіть, яка допомога
(крім психологічної) вимагається, хто з постраждалих найбільшою мірою
потребує допомоги. Приділіть цьому 30 секунд при одному постраждалому,
близько 5 хвилин при декількох потерпілих. Спілкуйтеся стільки, скільки це
необхідно потерпілому. При цьому не слід дивитися на годинник.
4. Не можна вітати постраждалих словами «Добрий день», «Добрий
вечір». Використовуйте вираз «Здрастуйте» тихим голосом, контакт очей або
просто кивок головою.
5. Точно скажіть, хто ви і які функції виконуєте. Професійна
компетентність заспокоює.
6. Поцікавтеся у людей, як їх звати, з ким вони приїхали (для родичів).
Ці дані слід занести в робочий зошит, щоб знати і потім звертатися до людей
365

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
по імені та по батькові. Поцікавтеся, як почуваються люди, що їх турбує. При
необхідності дайте заспокійливі засоби.
7. Постарайтеся позбавити постраждалого від сторонніх поглядів.
Цікаві погляди дуже неприємні людині в кризовій ситуації. Постарайтеся
убезпечити потерпілого від зайвої уваги і розпитувань.
8. Обережно встановлюйте тілесний контакт. Легкий тілесний контакт
зазвичай заспокоює постраждалих. Візьміть потерпілого за руку або
поплескайте по плечу. Доторкатися до голови або інших частин тіла не
рекомендується. Займіть положення на тому ж рівні, що й потерпілий. Навіть
надаючи медичну допомогу, намагайтеся знаходитися на одному рівні з
потерпілим. Не повертайтеся до потерпілого спиною. Ніколи не
звинувачуйте потерпілого. У розмові уникайте фраз з часткою «не», що
належать до небажаних дій («Не хвилюйся», «Не кричи»). Потерпілий в стані
афекту не сприймає цього.
9. Дайте знати потерпілому, що ви поруч і вже вживаються заходи по
порятунку. Потерпілий повинен відчувати, що в такій ситуації він не
самотній. Постраждалий також повинен бути поінформований про те,
що зараз відбувається. При розставанні знайдіть собі помічника
(можливо з числа потерпілих) та проінструктуйте його про те, що потрібно
робити з потерпілим.
10. Дайте потерпілому виговоритися. Слухайте його активно, будьте
уважні до його почуттів і думок. Переказуйте позитивне. Уважно слухайте, не
перебивайте, будьте терплячими, виконуючи свої обов’язки. Говоріть самі,
бажано спокійним тоном, навіть якщо потерпілий втрачає свідомість. Не
проявляйте нервозності. Уникайте докорів. Запитайте постраждалого: «чи
можу я що-небудь для вас зробити?» Якщо ви відчуваєте почуття жалю, не
соромтеся про це сказати.
11. Дайте потерпілому можливість повірити в його власну
компетентність. Дайте йому доручення, з яким він впорається.
Використовуйте це для того, щоб постраждалий переконався у власних
здібностях, щоб виникло почуття самоконтролю.
12. Залучайте людей з найближчого оточення потерпілого для
надання допомоги. Інструктуйте їх і давайте прості доручення. Уникайте
будь-яких слів, які можуть викликати у кого-небудь почуття провини.
13. Не слід забувати про національні особливості постраждалих.
Мусульмани не виявляють емоцій, тримають все в собі. Тактильний
контакт в ситуації «горе» заборонений взагалі. Впізнання мусульман
бажано проводити окремо від інших (або на початку, або в кінці). Так, коли
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при впізнанні тіла 2 лежало «валетом», це викликало обурення з боку
родичів. Для мусульман це неповага.
Для надання екстреної психологічної допомоги постраждалим в
надзвичайних ситуаціях у 2008 році був розроблений і впроваджений у
практичну діяльність психологів служби порятунку спеціальний
перелік речей для надання екстреної психологічної допомоги
безпосередньо в осередку надзвичайної ситуації, названий «Валіза
психолога». Крім того, розроблено навчальний комп’ютерний тренажер з
використання цього набору.
Висновки. Час найкращий учитель, досвід, що перевіряє
правильність тієї чи іншої теорії. І головне для психолога – вчитися, при
чому скрізь і завжди, будь-якими доступними способами і методами.
Працюючи з постраждалими, мені часто згадуються рядки вірша
англійського поета Джона Донна «По кому дзвонить дзвін»: «…смерть
каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а
потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол; он звонит
и по Тебе». Адже головний сенс роботи психолога полягає
в усвідомленні спільності людських доль і солідарності всіх людей, що
живуть на планеті, незалежно від національної, расової або релігійної
приналежності. І людина, яка одного разу обрала нелегкий і при цьому не
завжди вдячний шлях психолога, назавжди належить до стану тих, для
кого чужого болю не буває!
УДК 327
Озерський І. В.
НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ
ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ БІЙЦІВ АТО
У даній науковій праці висвітлені окремі теоретичні питання щодо надання
психореабілітаційної допомоги бійцям АТО та їх сім’ям, які постраждали унаслідок
бойових дій.
Ключові слова: психологічна реабілітація, інваліди, бійці, травми, психолог, АТО,
адаптація, реабілітаційні центри.

Постановка проблеми. Багатогранність завдань психологічної
реабілітації постраждалих громадян в АТО потребує ефективного
функціонування цієї системи як самостійного напряму психологічної
допомоги. Адже, психологічні травми, як зазначають А. Баца, О. Еверт, можуть
бути більш небезпечні, ніж травми фізичні – вони здатні нашкодити здоров'ю
і життю самих солдатів, а також тих, хто їх оточує. Багато бійців повернуться із
зони АТО з величезним багажем психологічних переживань, зміною стилю
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поведінки до війни, що безпосередньо пов'язано з бойовими рефлексами, які
він придбав в результаті небезпечних для життя ситуацій. Що ж тоді робити?
Успішна психологічна реабілітація та ресоціалізація ґрунтується на трьох
основних діях – спілкуванні, прийнятті ветерана таким, яким він є і допомозі
фахівця [1].
Аналіз актуальних досліджень. Окремим аспектам аналізу проблеми
дієвого забезпечення різного роду необхідної допомоги бійцям Збройних сил
України в умовах військового конфлікту, зокрема постраждалих в умовах
АТО присвячені наукові праці В. Антипенка, А. Баци, О. Еверт, О. Бодрука,
В. Вакулича, В. Врадія, О. Гончаренка, М. Гуцман, Ю. Землянського, А Козінчук,
В. Крутова, В. Ліпкана, Є. Лисицина, Н. Маслової-Лисичкіної, А. Потіхи,
С. Пирожкова, С. Телешуна, О. Шехова та ін., проте на сьогодні не можна
впевнено говорити про ґрунтовне теоретико-прикладне, дослідження
питань пов’язаних з удосконаленням саме психореабілітаційної роботи
стосовно учасників АТО та членів їх сімей.
Виклад основного матеріалу. Слід нагадати, що за інформацією
різних джерел, на сьогодні в збройному конфлікті на сході України беруть
участь близько 50 тис. українських бійців, у тому числі й добровольців,
причому за останній час значно побільшало тих, хто повертається додому
інвалідами не тільки у фізичному, а й у психологічному плані. Невипадково,
психологи зазначають, що реабілітація має важливе значення не тільки для
самих вояків, а й для всього суспільства. Майже 98 % вояків можуть
потребувати висококваліфікованої психологічної допомоги, про що говорить
міжнародний досвід і результати низки досліджень [2]. Найбільша проблема,
із якою стикаються всі демобілізовані бійці АТО – це дезадаптація.
У регулярних військах все чудово з дисципліною, але не все так добре з
мотивацією. Їх, як правило, сім’я підтримує до останнього, але у них
проблема з самореалізацією. Крім того, на думку А. Козинчука, найбільші
проблеми у тих, кого «змусили» піти в армію [3].
Експерти акцентують увагу на психологічній адаптації, якої
потребують майже всі учасники АТО й переселенці із зони військового
конфлікту. Солдатів, які пережили страхіття війни, часто мучать безсоння,
відсутність емоцій, дратівливість. Психологи зауважують, що учасники тих
страшних подій важко йдуть на контакт, адже думають, що час усе вилікує і
зазвичай тримають усе в собі. Війна, за словами медиків, підриває
психологічне здоров’я і потреба в лікуванні з кожним днем зростає. Як
інформують ЗМІ, починаючи з осені 2014 р., створюється мережа лікувальних
закладів для надання допомоги постраждалим під час АТО [2].
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Варто зазначити, що психологічно-соціальне відновлення учасників
АТО, що постраждали як психічно так і фізіологічно, має проводиться за
наступними напрямами: психокорекційна терапія, тілесно-орієнтована
терапія, арттерапія, когнітивно-поведінкова терапія, сенсорна корекція і
сенсорна інтеграція, психодинамічна терапія, консультування членів сім’ї та
близьких родичів бійців АТО стосовно психологічної підтримки та
особливостей стану посттравматичного стресового розладу (далі – ПТСР) з
урахуванням
напрацювань
психонейтралізації
«афганського»
та
«в’єтнамського» синдромів.
Так, на думку А. Козінчука, «афганський» синдром несе в собі причину
асоціальної поведінки військових ветеранів. По-науковому він називається
ПТСР – посттравматичний стресовий розлад, що проявляються через 3-6
місяців після закінчення війни. Один з основних симптомів – флешбеки:
ветерану ввижаються неприємні спогади, які він намагається забути. У нього
може проявлятися бурхлива активність, обумовлена комплексом провини.
Аби «заглушити війну в голові», колишні воїни вживають спиртні напої,
наркотичні речовини, можуть примкнути до кримінальних угруповань.
Симптомами розладу також є безпричинна агресія, направлена на сім’ю та
близьких. ПТСР характеризується й соматичними проявами: порушенням
сну, головними болями, серцевими нападами [3].
Отож, реабілітаційні заходи мають бути спрямовані як у формі
індивідуальної консультації, так і груповій роботі, оскільки система
лікувально-реабілітаційних заходів для постраждалих осіб повинна
поєднувати в собі комплексний характер і містити психотерапію,
психодіагностику,
психологічну
корекцію,
медикаментозну
та
немедикаментозну (народну, цілительську) терапію. Тому, психологи як
реабілітологи мають комплексно допомогати бійцям, особливо тим, які
стали інвалідами, отримали різного роду каліцтва, відновити психіку та
адаптуватись, наприклад до нової штучної кінцівки чи навіть до її
відсутності. Типова психологічна допомога повинна надаватись також і
родинам учасників АТО, оскільки психологічна чи фізіологічна травма є стрес
фактором для членів сім’ї, що має в останніх зворотній емоційний ефект, і як
атракція посилює ПТСР у бійця.
Як свідчить досвід ведення АТО військові психологи на фронті це його
обов’язків атрибут, адже саме вони взмозі швидко психологічно мобілізвати
бійця і зорієнтувати останнього на протидію та її подолання в кризовій
ситуації. Адже від бойового духу бійців на полі бою багато в чому залежить
успішність ведення антитерористичної операції. Деякі солдати після
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обстрілів або побачених поранень і смертей своїх братів деморалізовані та
відмовляються виконувати бойове завдання, виходити на блокпости. А
командири через брак досвіду не можуть підняти підлеглих в атаку. І тоді
викликають психологів. Головне в цій ситуації, як наголошує А. Козінчук,
уміння надати експрес-допомогу, а інколи просто уважно вислухати
співрозмовника [3].
Вважаємо, що психологічна допомога військовослужбовцям має
розподілятися на п’ять етапів, а саме на: діагностичний, що проводиться під
час набору добровольців і мобілізованих; діагностико-корекційний,
здійснюється безпосередньо з бойовими психологічними травмами бійців на
передовій; корекційно-адаптивний, реалізується в після воєнних умовах та
спрямована на психологічну допомогу учасникам АТО та їх сім’ям в
реабілітаційних центрах або безпосередньо на території військової частини;
психотерапевтичний (клінічна психологія), полягає у виявленні
психосоматичних відхилень у бійців АТО; ресоціалізаційний, відображений
соціальною адаптацією бійців АТО до нормальних умов життя (соціуму)
після проходження курсу реабілітації.
У свою чергу заходи з психологічної реабілітації бійців АТО, зокрема
інвалідів поділяються на три етапи: 1) психологічна діагностика
інтелектуальної, емоційно – вольової та комунікативної сфери; розробка
індивідуального плану реабілітації бійця-інваліда; 2) психологічна корекція;
психологічне консультування, прогностика; 3) аналіз та оцінка результатів
психологічної реабілітації. Слід також удосконалити в умовах АТО
запровадження психологічного інституту психоедукації та підготовку у
вишах України кризових психологів (реабілітологів).
Висновок. Перспективним у даному напрямі досліджень, вбачається
видання наукових тез, статей, монографічних робіт, навчальних посібників у
частині реалізації процедури психологічного та юридичного супроводу
бійців АТО у реалізації їх потенціалу в після реабілітаційний період
(психологічний супровід до повного психологічного одужання, формування
техніки вольової саморегуляції, працевлаштування, гарантія пільг та інших
соціальних благ) та внесення відповідних змін до чинного трудового
законодавства України.
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Плачинда Т. С.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ
Складність умов професійної діяльності фахівців авіаційної галузі вимагає
особливої професійної підготовки курсантів льотних навчальних закладів, з
актуалізацією на формуванні психологічних і психофізіологічних якостей майбутніх
авіафахівців.
Ключові слова: авіаційний фахівець, ідеомоторне й аутогенне тренування,
професійна діяльність авіафахівця, негативні чинники, стрес-чинники.

Постановка проблеми. Професійна діяльність авіаційного фахівця,
зокрема пілота та диспетчера, є складною системою інтелектуальних дій.
Найбільшу роль в ній відіграють такі розумові процеси, як спостереження,
контроль, оцінка обстановки. Для авіафахівця характерна діяльність в
умовах дефіциту часу і сильної емоційної напруженості, необхідно постійно
зберігати високу пильність, здатність включитися у вирішення несподівано
складних завдань. Численна кількість авіакатастроф трапляється через
провину людей – льотчиків і диспетчерів, а не через технічні несправності.
Сьогоднішній фахівець здебільшого не відповідає вимогам науково-технічної
революції, що стосується насамперед соціально-політичної зрілості,
морально-вольової формули фахівця, низької професійної підготовленості.
У випускників професійної льотної школи констатують низький рівень
психологічної готовності до майбутньої діяльності. Недостатня професійна
надійність авіафахівця призводить до неякісної роботи, аварій і катастроф
через провину людини.
Виклад основного матеріалу. Складність завдань, виконуваних
авіаційними фахівцями (насамперед забезпечення безпеки польоту),
винятково важкі умови, у яких відбувається професійна діяльність,
вимагають постійного зростання професіоналізму авіафахівців, високого
рівня наукового супроводу процесів їхньої підготовки та практичної
діяльності. Ефективність діяльності працівників цивільної авіації суттєвою
мірою залежить від їхніх здібностей своєчасно ухвалювати правильні
рішення, миттєво реагувати на ситуації, що склалися тощо. Ці якості
залежать від професійної підготовленості й індивідуального досвіду.
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Професійні вміння надають змогу швидко та ефективно виконувати
необхідні дії та забезпечувати безпеку польоту.
Досліджуючи
проблему
професійної
підготовки
пілотів
О. М. Керницький акцентує, що психологічна готовність до льотної
діяльності є інтегральною властивістю і складним психологічним
утворенням особистості пілота, що виявляється як психічний стан готовності
до льотної діяльності та вможливлює оптимальне функціонування психіки й
надійність знань, навичок і вмінь керування технічними системами літака в
різноманітних умовах польоту [1]. Тому, основною магістраллю навчання в
льотному навчальному закладі повинно стати формування інтегрального
професійного вміння, що базоване на розвинених творчих, евристичних
здібностях і розширених знаннях, уміннях і навичках, які лежать в основі
безпеки польоту.
Науковці [2], говорячи про види підготовки під час навчальновиховного процесу майбутніх авіаційних фахівців, окрім теоретичної
підготовки, яка формує науковий евристичний рівень знань, умінь і навичок;
фізичної підготовки, що вможливлює «динамічне здоров’я», стійкість до
гіподинамічного режиму та працездатність; тренажерної підготовки, що
моделює професійну діяльність в окремому її фрагменті у звичайному та
екстремальному режимах діяльності; реальної професійної діяльності у
професійних умовах, наголошують на психологічній підготовці, яка сприяє
психологічній готовності до професійної діяльності загалом та в окремих
моментах життя, а також на психофізіологічній підготовці, яка передбачає
стійкість психічного й фізіологічного рівня людського чинника до
екстремальних умов, матеріалізує професійні знання, уміння та навички за
вірогіднисними параметрами.
Зважаючи на особливості професійної діяльності авіаційних фахівців,
постійний вплив негативних чинників на організм, пролонгований вплив
емоційної напруженості протягом польоту тощо, актуалізації набуває
формування психологічної та психофізіологічної стійкості майбутніх
авіафахівців. Необхідні психологічні та психофізіологічні якості формуються
під час занять з фізичного виховання, тренажерної підготовки, виконання
реальних польотів тощо. Але ми наголошуємо на необхідності формування у
майбутніх авіаційних фахівців навичок ідеомоторного й аутогенного
тренування. Оскільки дані методики дозволяють як мобілізувати
можливості організму пілота та диспетчера під час виконання професійних
дій, так (що особливо важливо) і відновити організм після впливу
негативних чинників і психологічних подразників.
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Під час професійної підготовки курсантів льотних навчальних закладів
нами було запропоновано оволодіння ідеомоторними методиками
професійного спрямування: методика, що підвищує рівень передбачення
(антиципація – передбачення, заздалегідь складене уявлення про щонебудь) є реальною основою складного психологічного феномену «льотного
відчуття», що надає великої уваги надійності в льотній діяльності; методика
візуалізації польотних схем (методика візуалізації польотних схем полягає в
тому, що курсант, перебуваючи перед схемою польотного завдання й
супроводжуючи поглядом лінію польоту, образно уявляє всі еволюційні
етапи літака та його просторове положення); методика «емпатійного»
польоту (емпатія – співпереживання, перевтілення. Сутність методики
полягає в тому, що курсант повинен спробувати поставити себе на місце
повітряного судна, усвідомити категорію «пілот – повітряне судно» як єдине
ціле, як живу реальність) тощо. Формування у курсантів навичок
ідеомоторного тренування є необхідністю, оскільки сформовані навички з
уявлення майбутніх рухів і дій будуть доречними під час професійної
діяльності пілота, підготують психологічно до виконання тих чи інших дій і
збільшать його професійну надійність у контексті безпеки польотів.
Для відновлення організму після виконання професійних дій в умовах
постійного стрес-чинника, нами пропонувалося оволодіння технікою
аутогенного тренування (аутотренінг), що застосовується в аспектах
психологічного забезпечення льотної праці під час виконання завдань
психопрофілактики і психореабілітації. Застосування аутогенного
тренування допомагає краще підготуватися до польоту, добре відпочити,
зняти зайву емоційну напруженість, підвищити відчуття впевненості в
успіху. Аутотренінг може бути реалізований для заспокоєння,
психореабілітації від емоційно-психологічного стресу та найкращого
відпочинку після навантажень.
Висновки. Отже, професійна діяльність авіаційних фахівців вимагає
цілого комплексу психічних і психофізіологічних якостей, визначаючих
їхготовність виконати професійні завдання, що стоять перед ними, в
звичайних умовах і при дії різного роду стрес-чинників. Важливим аспектом
професійної діяльності авіаційного фахівця є саморегуляція, тобто здатність
керувати власними психічними станами та поведінкою для оптимального
способу розв’язання складних ситуацій професійної діяльності. Тому
формування навичок ідеомоторного й аутогенного тренування є
необхідністю у контексті збереження психічного здоров’я авіаційного
фахівця та безпеки польотів у цивільній авіації.
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АГРЕСІЯ ЯК ЕМПІРИЧНИЙ РЕФЕРЕНТ ІМІДЖУ
ФУТБОЛЬНИХ ФАНАТІВ
Стаття присвячена аналізу місця, ролі і значення агресії футбольних фанатів в
системі складових їх іміджу. Наведені результати емпіричного дослідження стосовно
значимих показників іміджу футбольних фанатів.
Ключові слова: агресія, імідж, спорт, футбольні фанати.

Постановка проблеми. Актуальність проблеми дослідження
обумовлена популярністю спорту в молодіжному середовищі світу.
Спортивні вболівальники з кожним роком стають все більш організованими,
прагнуть диктувати свої умови спортивним клубам. Спортивні фанати
являють собою серйозні організації, що мають підтримку політичних партій,
громадських організацій та адміністрацій спортивних команд. Футбольна
агресія є одною з характерних рис молодіжної субкультури. Однак
психологічних способів попередження і управління їх агресивною
поведінкою на практиці недостатньо.
Мета дослідження – виявити роль та місце агресії в системі складових
іміджу футбольних фанатів.
Завдання дослідження – з’ясувати ґенезу даної проблеми, виділити
соціально-психологічні особливості іміджу футбольних фанатів, дати оцінку
цьому явищу з точки зору соціальної психології та побудувати
концептуальну модель іміджу футбольних фанатів.
Аналіз актуальних досліджень. Проблеми спортивних та футбольних
уболівальників свого часу аналізували С. М. Стороженко, Т. В. Кочетова,
С. А. Кузнецов,
А. М. Бекбулатова,
С. В. Медніков,
В. В. Никандров,
В. В. Новочадов, Ю. С. Шапиріна, Дев Ашиш (Dev Ashish) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].
Виклад основного матеріалу. Фанати є найбільш активною частиною
уболівальників як ігрових, так і неігрових видів спорту. Футбольні фанати –
це та частина футбольних уболівальників, яка дотримується специфічної
субкультури (що включає виконання певних норм і цінностей, використання
специфічних практик та символіки тощо) і діє згідно з її правилами. Фанати
об’єднуються в команди – невеликі і відносно самостійні організації, які
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мають назву і лідера. У склад команди входять молоді люди віком від 17-ти
до 30-ти років. Більше половини з них навчаються у вузах, близько 30% –
школярі, інші – працюють. Гендерна диференціація дуже яскраво виражена:
дівчат серед фанатів вражаюча меншість [1, 2]. Аналіз сучасних наукових
розробок дав можливість виділити наступні основні соціально-психологічні
особливості поведінки фанатів як ігрових, так і неігрових видів спорту. Ними
на думку автора, є: 1) неадекватна самооцінка, особливо щодо власної
залежності від групи, яка применшується; 2) схильність до перебільшення
при оцінці фанатами власної емоційної неврівноваженості; 3) низька
задоволеність самооцінкою, характерна для фанатів, робить цю самооцінку
можливим об’єктом психокорекційного впливу; 4) фанат прагне близькості
до кумира за будь-яку ціну; 5) агресія фанатів, саме фанати влаштовують
криваві бійки з уболівальниками суперників.
Дослідження С. В. Меднікова встановили в групі футбольних фанатів
позитивну кореляцію між агресивністю та ідентифікацією. Футбольні
фанати з високим ступенем ідентифікації можуть вести себе більш
агресивно, ніж фанати з низьким рівнем ідентифікації. Враховуючи
постійне протистояння серед груп футбольних фанатів, з одного боку, дане
явище можна пояснити ефектом групового фаворитизму, який
проявляється у прагненні будь-яким чином сприяти членам власної групи
на противагу членам іншої групи. З іншого, – можливо, може відбуватися
блокування ефекту приєднання, що викликає почуття відчуженості,
самотності і фрустрацію. Останнє може стати причиною агресивної
поведінки. Також зв’язок ідентифікації з агресивністю можна пояснити
через уникнення особистої відповідальності: ідентифікація себе з групою
частково знімає відповідальність за власну поведінку [4].
Аналіз сучасних наукових розробок дав автору можливість виділити
основні соціально-психологічні особливості поведінки футбольних
фанатів. Ними є наступні: 1) фанати об’єднані в чіткі структури,
очолювані лідерами; 2) фанати мають підтримку політичних партій,
громадських організації та адміністрації футбольних команд;
3) відбувається стійке зростання агресії серед фанатів; 4) сутички і
зіткнення фанатів з працівниками правопорядку стають невід’ємною
частиною футбольної субкультури.
Сприйняття
суспільством
поведінки
футбольних
фанатів
концентрується у вигляді образів, стереотипів, які потім формують у
людській свідомості їх імідж. Проведений автором контент-аналіз наукової
літератури дав можливість виділити наступні соціально-психологічні
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особливості іміджу футбольних фанатів: 1) фанатизм як наслідок
самітності й одноманітності; 2) уболівання як засіб самоствердження;
3) головний критерій організації фанатів – відношення до футболу і
фанатизм зокрема; 4) наявність у фанатів своєї ідеології (тоталітарної,
комуністичної, ультраправої, нацистської тощо) та своїх хуліганських
законів; 5)катарсис як емоційне очищення, емоційне визволення, емоційна
розрядка, які футбольні хулігани переживають під час прояву певних
подавлених почуттів, здійснення актів насильства; 6) специфічний одяг,
зовнішня атрибутика, особливий стиль розмови (футбольний сленг),
власний «фольклор» і ритуали є проявами приналежності до числа
футбольних фанатів; 7) агресивність; 8) відчуття фанатами під час матчу
згуртованості і надзвичайної єдності як прояв психології натовпу;
9) керування кожною командою лідерами; 10) всім членам команди
властивий стан екстазу, всесилля і вседозволеності; 11) колективні
практики (виїзди, кричалки на іграх, бійки); 12) фанат повинен приймати
участь у зіткненнях і бійках, без участі в них не можливо заробити
«авторитет» і піднятися в очах «колег»; 13) наявність національних
особливостей поведінки футбольних фанатів; 14) висока емоційність як
основа мислення і поведінки; 15) девіантність поведінки. Постійні бійки
фанатів переконують, що модель посилення девіантності в цьому випадку
працює якнайкраще.
Автором було поставлено за мету створити концептуальну модель
іміджу футбольних фанатів. Емпіричну базу дослідження склали відповіді
506 респондентів. Вибірка була створена таким чином: спортсмени – 88,
спортивні журналісти – 56, вболівальники – 56, тренери – 56, студенти
спортивних вищих навчальних закладів (ВНЗ) – 68, студенти
неспортивних ВНЗ – 71, викладачі спортивних дисциплін спортивних
ВНЗ – 26, викладачі неспортивних дисциплін спортивних ВНЗ – 25,
викладачі спортивних дисциплін неспортивних ВНЗ – 48, викладачі
неспортивних дисциплін неспортивних ВНЗ – 12. Гендерний
розподіл респондентів склався наступним чином: чоловічої статі – 270,
жіночої статі – 228, відмовилися відповісти – 8. З питання підтримки
спортивної форми всі респонденти розподілилися наступним чином:
професійні спортсмени – 83, спортсмени-аматори – 106, постійно
підтримують спортивну форму – 143, займаються фізкультурою час від
часу – 131, спортом і фізкультурою не займаються – 23, відмовилися
відповісти – 20. До цієї вибірки ми намагалися не включати респондентів,
які взагалі не цікавляться спортивними проблемами. У дослідженні
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була використана анкета, розроблена автором. Інтерв’юером виступав
автор. Обробка анкет проводилася за допомогою пакета прикладних
програм ОСА.
Результати дослідження показали, що до найбільш важливих
емпіричних референт іміджу футбольних фанатів можна віднести:
здоровий дух фанатів, знання фанатами тонкощів футболу, згуртованість
фанатів, підтримка фанатами своєї команди на виїздах, фанатизм як спосіб
самоствердження, зв’язок фанатизму з місцевим патріотизмом, хуліганські
вчинки фанатів, використання фанатами нецензурної лексики, ксенофобія
фанатів, відхід від реальності. Це дало можливість побудувати наступну
концептуальну модель формування іміджу футбольних фанатів (Рис. №1).

Рис. №1. Концептуальна модель формування іміджу футбольних фанатів
(Джерело: розроблено автором на підставі авторських досліджень)

Під поняттям «суб’єкти, що формують команду фанатів» ми маємо на
увазі лідерів, актив, першу лінію в бійках, співробітників футбольних команд.
Саме від них залежить формування іміджу футбольних фанатів.
Висновки. Рух футбольних фанатів в останні десятиріччя набув
масового глобального характеру. Явище спортивного уболівання базується
на ґрунтовних об’єктивних мотиваційних психологічних причинах. Імідж
футбольних фанатів має низку яскравих психологічних рис, які відрізняють
його від іміджу інших категорій спортивних уболівальників. Проведене
емпіричне дослідження дало можливість стверджувати, що агресія є
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емпіричним референтом іміджу футбольних фанатів. Вона тісно пов’язана з
такими виявленими нами значимими факторами іміджу футбольних фанатів
як хуліганські вчинки фанатів, використання фанатами нецензурної лексики
та ксенофобія фанатів. Відбувається стійке зростання агресії серед фанатів.
Ця проблема є актуальною і перспективною в плані подальших
психологічних досліджень.
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СОЦІАЛЬНІ ОЧІКУВАННЯ УЧАСНИКА АТО
Представлені результати початкового етапу дослідження соціальних очікувань
учасника АТО. Описано деякі соціально-психологічні особливості сьогодення осіб, що були
причетними до бойових дій на Сході України. Розроблена і впроваджена у практику
пам’ятка учаснику АТО.
Ключові слова: соціальні очікування особистості, учасник АТО, синдромо
посттравматичного стресового розладу, пам’ятка учаснику АТО.

Постановка проблеми. 13 квітням 2014 роком датовано Указ
в.о. Президента про рішення Ради Національної Безпеки і Оборони України
«Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і
збереження територіальної цілісності України», який дав початок
антитерористичній операції (АТО) на Сході України. Коли закінчиться АТО?
Це питання турбує ледь не кожного українця. Військові, волонтери,
добровольці, звичайні громадяни – всі очікують закінчення військових дій,
закінчення АТО, всі хочуть, щоб в Україні був мир.
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Анексія Криму, події на Сході України докорінно змінили соціальнопсихологічну реальність пересічного українця, нанесли не тільки значні
матеріальні, а й величезні моральні збитки. Нищівних ударів зазнала
людська психіка. Учасниками АТО ми вважаємо не тільки військових
термінової служби чи добровольців, волонтерів чи міжнародних
спостерігачів. До них ми також відносимо членів тих сімей, де є учасники
бойових дій; населення, що знаходиться на території, де мають місце такі дії;
переселенців, біженців, всіх тих, хто поніс надважкі втрати, особливо це
стосується втрати рідних, близьких, членів сім’ї, родини.
Соціальні очікування людини, сподівання прийнятного перебігу подій,
надія, що прийдуть кращі часи є ключовими орієнтирами сьогодення. Нашу
державу вже більше двох десятиріч охоплюють перманентні реформи, зміни,
нововведення. Ці процеси знайшли відображення у всіх сферах людського
буття: політиці, економіці, культурі, ідеології, освіті та науці. Соціальнополітична ситуація, бажання здобути краще майбутнє – докорінно змінюють
соціальне поле, соціально-психологічну реальність, а ті в свою чергу
позначаються на змістових параметрах соціальних очікувань особистості.
Якісно нова соціально-психологічна ситуація, патріотичні настрої населення
України, готовність діяти в складних, екстремальних ситуаціях, зумовлені
складністю та суперечністю перебігу процесів політичного, економічного,
суспільного та духовного життя. Вони є важливими змістовими складовими у
становленні громадянина Української держави. Розвиток національної
освіти полягає, в першу чергу, у спроможності забезпечити Україну
високоосвіченими, інтелігентними, соціально зрілими та творчо
спрямованими фахівцями, які будуть захищати Україну, працювати на її
благо, дбати про цілісність та непорушність її кордонів. Україні потрібні
фахівці-професіонали, здатні спільно з групою розв’язувати завдання,
прогнозувати перебіг подій, вміти миттєво реагувати на зміни сьогодення,
оперативно діяти в екстремальних ситуаціях, впроваджувати інноваційні,
прогресивні технології.
З огляду на висвітлені міркування, очевидною є теоретична і
практична актуальність запропонованої теми дослідження.
Мета статті полягає у дослідженні соціальних очікувань особистості в
кризових умовах та критичних ситуаціях життя, зокрема у контексті АТО.
Виклад основного матеріалу. Психологічні служби, практикуючі
психологи змушені були миттєво перекваліфікуватися і набути знань, вмінь
та навичок в роботі з психічною травмою та її наслідками в учасників
бойових дій; емоційними порушеннями та синдромом посттравматичного
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стресового розладу. Займатися корекцією та терапією нав’язливих станів,
розладів сну, психосоматичних розладів та сексуальних дисфункцій.
Здійснювати роботу з сім’ями учасників бойових дій: батьками, шлюбними
партнерами, дітьми; з людьми, що зазнали втрати близьких; людьми, що
перебувають у складних життєвих обставинах; особами, що змушені були
переселитися чи тікати, похапцем взявши з собою вкрай необхідне.
Вирішувати проблеми подружніх стосунків та сімейних дисгармоній.
Займатися дитячою корекцією та психотерапією емоційних розладів,
страхів, психічних травм, що у навчанні та спілкуванні; психологічним
дебрифінгом [1], профілактикою та корекцією емоційного вигорання у
волонтерів та осіб, які надавали допомогу родинам учасників АТО, що
загинули або були в полоні. Це далеко не весь перелік тих, в першу чергу
психологічних проблем, що лягли на плечі небайдужих психологів.
30 квітня 2015 року покладено старт проекту «Джерело життя»,
сутність якого полягала у мобільній психологічній допомозі воїнам,
мешканцям Херсонщини та вимушеним переселенцям із зони АТО.
Керівником проекту є Андрій Калита, психолог і священик, настоятель
Храму святої Олександри Української Православної Церкви Київського
Патріархату у місті Херсоні з 1997 року. Андрій Чмель – диспетчер «гарячої
лінії», психолог, капелан у зоні АТО в батальйоні «Донбас» (6 місяців
служби). Ігор Попович, психолог-консультант, кандидат психологічних
наук, доцент кафедри педагогіки, психології і освітнього менеджменту.
Діяльність в межах проекту передбачала, що два рази в місяць психологічна
місія проекту виїжджатиме у військові частини для зустрічі з бійцями та
офіцерами. Маршрути: Херсон – Генічеськ – Стрілкове – Чонгар та Херсон –
Скадовськ – Каланчак – Чаплинка, де зосереджені блокпости й військові
частини. Під час виїзду відбувалися зустрічі з особовим складом, надавалася
психологічна допомога та підтримка, професійне консультування,
роздавалися інформаційні буклети «Пам’ятка учаснику АТО» (зміст
пам’ятки, розробленої автором, наведено нижче). У рамках проекту мала
місце низка тренінгових занять, спрямованих на подолання
посттравматичного синдрому. Тренінги охоплювали учасники АТО, членів
їх сімей та всіх постраждалих внаслідок війни на Сході України. Проект
функціонує на громадських засадах і є актуальним для нашого сьогодення.
Маємо на меті заручитися підтримкою Міжнародного фонду
«Відродження». Проект «Джерело життя» показав свою життєздатність,
позитивний досвід якого можна було застосувати в інших регіонах України.

380

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
Пам’ятка учаснику АТО. «Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас
правда, за вас слава і воля святая!» (Тарас Шевченко)
Українська держава бореться за свою цілісність, за своє майбутнє.
Патріотична налаштованість населення України, жертовність, готовність,
отримавши виклик, діяти в екстремальних умовах, зумовлені складністю та
суперечністю нашого буття. Бажання здобути краще майбутнє, якщо не для
себе, то хоча б для нащадків – є важливим чинником у становленні
громадянина Української держави.
Все, чого очікує людина, стає її дороговказом, що здатен
реалізуватися, здійснитися. Людина через очікування творить своє буття,
свій суб’єктивний світ, своє майбутнє. Уявний образ стає реальним. У
людини спрацьовує механізм візуалізації, який притягує цей уявний образ,
реалізує його, робить реальним. Наші очікування мають програмувальну
здатність і можуть реалізуватися. Очікування від самого себе є
найважливішими. Очікуйте від себе кращих результатів – і ви будете
працювати краще, й відповідно, здобудете бажане. Ви прикладатимете
більше зусиль, щоб виправдати свої очікування. Очікуйте від своїх рідних,
близьких, побратимів позитивних результатів, належної поведінки, вірте
їм, і зворотна реакція – результат не забариться. Це явище називають
«пророкуванням, що самореалізується» або законом очікувань. Закон
очікувань, якщо його правильно застосовувати, знати про нього – володіє
великою позитивною силою, творить наше майбутнє. Але такою ж самою
зворотною руйнівною дією він може впливати на тих, хто його порушує.
Негативні очікування – джерело конфліктів, негараздів, поразок.
У повсякденному житті нам завжди хочеться зазирнути в майбутнє,
передбачити, спрогнозувати перебіг подій. Соціальні очікування – це
орієнтири в майбутнє, орієнтири, які не дозволяють нам заблукати у вирі
повсякденного буття і допомагають знайти себе. У своєму ставленні до
майбутнього не доля, а сама людина визначає свій завтрашній день,
виступаючи творцем себе і свого життя. Очікуючи, прогнозуючи перемогу,
ми здобуваємо таку бажану звитягу. Важливо, щоб позитивні очікування
стали гострим наконечником Вашої Віри, а не жалюгідною тінню вашого
відчаю. Варто пам’ятати, що великі очікування приносять великі
результати. Середні очікування приносять малі результати, а малі
очікування – результатів не приносять.
Висновки. Наша психологічна практика і наукові пошуки дають
підстави стверджувати, що значна частина учасників розчарована
сьогоденням, не вірить в себе, своє майбутнє, інститути влади. Те, за що
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боролися, залишилося без змін. Зміни, якщо й відбуваються, то поволі і є
незначними. Одним із завдань нашого проекту була активізація внутрішніх
ресурсів особистості, підняття духу і зміцнення віри, що допомогло
конструювати соціальні очікування особистості – спробувати закласти
підвалини майбутнього. Адже неадекватні, депресивні соціальні очікування
можуть привести особистість до кризової ситуації в житті. Людина сама
творить своє буття, свою суб’єктивну реальність. Активна дієва позиція може
активізувати внутрішні психічні ресурси, вивести людину з будь-якої
кризової ситуації. Висока громадська позиція, здатність конструювати своє
майбутнє – сприяють подоланню будь-яких кризових та критичних ситуацій
в житті. У подальших наукових пошуках акцентуємо увагу на ролі соціальних
очікувань особистості у конструюванні свого майбутнього.
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ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Стаття присвячена вивченню функціональних, психологічних та поведінкових
показників переживання кризи вимушеними переселенцями.
Ключові слова. Криза, вимушені переселенці (внутрішньо переміщені особи),
функціональні порушення, порушення пізнавально-аналітичної діяльності, порушення
емоційного реагування, зміни в поведінці та діяльності.

Постановка проблеми. Сучасна суспільно-політична ситуація в Україні
характеризується кризовістю. Військова агресія, бойові дії, порушення
цілісності країни, економічні катаклізми та численні втрати викликають у
людей розгубленість, стресові розлади, відчай. Причому страждають від цього
не тільки учасники бойових дій та члени їх сімей, але і люди, які вимушено
виявились на лінії зіткнення та на окупованих територіях. Деякі з цих мирних
жителів зробили свій вибір на користь України і вимушені були виїхати з
місць постійного проживання на Донбасі, стати вимушеними переселенцями
або, говорячи офіційною мовою, внутрішньо перемішеними особами.
Аналіз актуальних досліджень. Якщо питання переживання кризи
військовими та їх реадаптації до мирного життя після повернення з зони
бойових дій широко вивчається і зарубіжними, і вітчизняними фахівцями
(Є. Александров, В. Березовець, Н. Жуматій, С. Литвинцев, Є. Снєдков,
О. Рєзника, М. Титов, Н. Тарабріна, М. Зеленова, О. Лазебна, Т. Титаренко
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та ін.) [2; 3], то надання психологічної допомоги людям, які виїхали із зони
бойових дій та тимчасово окупованих територій, стикається з труднощами
в методологічному плані, оскільки сучасна психологія ще дуже мало знає
про те, як переживають кризу переселення такі особистості [1].
Мета статті. Завданням даної роботи є вивчення особливостей
особистісного профілю кризи у вимушених переселенців.
Виклад основного матеріалу. Для досягнення поставленої мети ми
використали методику «Особистісний профіль кризи» (ТАРАС 2003), яка
дозволяє визначити, у яких сферах особистості в зв’язку з пережитою кризою
відбуваються зрушення. Теоретичною основою цієї методики є положення
про комплексний характер переживання кризи, що зачіпає різні фізіологічні
та психологічні аспекти, тому показники стосуються як функціональних
проблем, так і психологічних порушень у різних сферах.
Дослідження проводилось з вимушеними переселенцями в
адаптаційно-культурному центрі (АК центр допомоги Харкова) (1 група) та з
місцевими жителями (2 група).
Таблиця 1
Показники особистісного профілю кризи досліджуваних (у%)
Порушення
Загальний негативний стан

1 група
2 група
φ
50
20
2,492
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
Вегетативна НС
37
23
1,779
Серцева діяльність
60
27
2,660
Дихання
13
3
1,473
Шлунково-кишковий тракт
17
3
1,835
Сон
50
20
2,498
УСКЛАДНЕННЯ У ПІЗНАВАЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Увага
43
33
0,798

Р
≤0,01

Сприймання

≤0,001

Мислення
Пам’ять

57

20

3,010

53
37
1,304
53
23
2,437
ПОРУШЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО РЕАГУВАННЯ

≤0,05
≤0,01
≤0,05
≤0,01
≤0,05
≤0,05
≤0,01

Тривога

73

33

3,197

≤0,001

Генералізовані
емоційні
реакції (гнів, сором, провина)

60

30

2,374

≤0,01

Емоційна тупість
Підвищена емоційність

53
60

27
33

2,139
2,096

≤0,01
≤0,05

Депресивність

83

37

4,420

≤0,001

2,362
1,046

≤0,01
-

1,699

≤0,05

ЗМІНИ В ПОВЕДІНЦІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
«Втеча» від проблем
63
33
Заглибленість в проблему
83
60
Утруднення при виконанні
службових
та
домашніх
40
23
обов’язків
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Як свідчать дані, представлені в табл.1, досліджувані з різних груп порізному переживають травматичні події: у внутрішньо переміщених осіб всі
показники значно вище, ніж у місцевих жителів. Так, загальний негативний
стан (шкала 1) виявлено у 50% вимушених переселенців та у 20% місцевих
жителів. Виявлена різниця є статистично значущою на рівні р≤ 0,01 і це
означає, що загальні показники кризового стану в першій групі значно вище.
Порушення функціонування вегетативної нервової системи виявлено у 37%
представників першої групи, що означає, що криза переселення негативно
відобразилась на функціонуванні нервової системи переселенців. Відмітимо,
що такі ж порушення виявлено і у 23% досліджуваних другої групи, та
різниця є суттєвою (на рівні р≤ 0,01 ).
Найбільші функціональні проблеми, як свідчать наші дані,
вимушене переселення викликало на рівні серцево-судинної системи
(60% досліджуваних першої групи мають проблеми у цій сфері, тоді як серед
місцевих жителів таких виявлено 23%) та сну (тут проблеми має половина
вимушених переселенців порівняно з 20% контрольної групи). Основні
причини порушення діяльності серця та сну зазвичай пов’язані із стресовими
ситуаціями. А їх в останній час у внутрішньо переміщених осіб було дуже
багато. Крім того, стресфактори продовжують діяти і стрес набуває
хронічного характеру через невирішеність всіх проблем (економічних,
соціальних, психологічних), що може призвести (і в багатьох випадках вже
привело) до захворювань.
Найменше за нашими даними страждають вимушені переселенці від
порушень дихання (13%) функціонування ЖКТ (17%), хоча і тут виявлено
суттєві відмінності з показниками другої групи і можна констатувати, що і
в цих сферах відображається криза. Що стосується ускладнень у
пізнавально-аналітичній діяльності, тут порушення у вимушених
переселенців виявлено приблизно однаково у різних сферах: порушення
функціонування уваги, ускладнення функціонування сприймання,
мислення та пам’яті виявлено у 43%, 57%, 53% та 53% відповідно. Такі
порушення у місцевих жителів зустрічаються суттєво рідше, що може
свідчити про негативний вплив стресу, який переживають вимушені
переселенці на пізнавальну сферу особистості.
Схожі висновки можна зробити і на основі отриманих нами даних
стосовно емоційної сфери. Тут порушення виявились найбільш суттєвими: у
83% представників першої групи виявлено депресивність, 73% мають
тривожні розлади, близько 60% демонструють підвищену емоційність та
генералізовані емоційні реакції (такі як гнів, сором тощо), 50% – емоційну
тупість (холодність). Ці емоційні розлади виявлено у другій групі у значно
384

Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
меншої кількості осіб, що свідчить про прямий негативний вплив
вимушеного переселення на емоційну сферу особистості.
Стосовно поведінкової сфери, тут також виявлено порушення у значної
кількості внутрішньо переміщених осіб. Так, значно частіше порівняно з
місцевими жителями вони «втікають» від проблем (63% порівняно з 33%) та
мають утруднення з виконанням службових та домашніх справ (40%
порівняно з 23%). Такі дані дозволяють стверджувати негативний вплив
досліджуваної нами кризи і на цю сферу.
Висновки. Таким чином, отримані дані показали наявність значних
порушень у всіх сферах життєдіяльності та психіки в першій групі
досліджуваних (вимушені переселенці), що логічно пов’язати з тими
життєвими обставинами, в які вони потрапили. Саме з цими порушеннями і
необхідно працювати при наданні таким особам психологічної допомоги.
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РОЗВИТОК АВТЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО
ПСИХОЛОГА В ПЕРІОД ЖИТТЄВОЇ КРИЗИ
У статті розглянуто особливості розвитку автентичності майбутнього
практичного психолога. Проаналізовано розгортання автентичного потенціалу
особистості у період життєвих криз.
Ключові слова: майбутній практичний психолог, розвиток автентичності,
життєва криза.

Постановка проблеми. Найбільш повне висвітлення і теоретичну
розробку автентичність отримала у працях С. Мадді, який поставив її в центр
уявлень про ідеальний розвиток особистості. Дж. Бюдженталь визначає
автентичність стрижньовою якістю психолога і найважливішою
екзистенціальною цінністю. Він виділяє три основні ознаки автентичного
існування: 1) повне усвідомлення сьогодні; 2) вибір життя у даний момент;
3) прийняття відповідальності на власний вибір.
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Виклад основного матеріалу. Автентичність певною мірою
узагальнює багато властивостей особистості, та насамперед, це вираження
щирості психолога стосовно клієнта. Автентична людина прагне бути
корисною як у своїх безпосередніх реакціях, так і у цілісній поведінці,
зокрема, вона може дозволити собі не знати відповіді на всі життєві питання,
не посміхатися, якщо відчуває ворожість, не витрачати енергію на
програвання ролей, створення зовнішнього фасаду, замість вирішення
реальних проблем. Якщо консультант багато часу буде ховатися за
професійною роллю, клієнт теж «сховається» як від власних проблем, так і
від розкриття їх консультанту. Якщо консультант виконує роль тільки
технічного експерта, відмежовуючись від своїх особистих реакцій, цінностей,
почуттів, консультування буде «стерильним», а його ефективність –
сумнівною. Реально допомогти клієнту психолог може лише залишаючись
самим собою.
Однак протягом життя у людей виникають такі життєві ситуації, які
змушують їх переоцінити свої вичинки, почуття, емоції, свій майбутній шлях,
одним словом проблема, яка постала перед індивідом і якої він не може
уникнути та не може розв’язати за короткий час і звичним способом.
У психологічній науці і в практиці такий період у житті людини має назву
«життєва криза», «критичні життєві ситуації». Така життєва ситуація
властива не лише клієнтам, а й психологам-консультантам, відповідно
власний досвід подолання криз психолога, сприятиме й розвитку особистості
клієнта, його вмінню долати складні життєві ситуації.
У цілому життєву кризу можна описати, як феномен внутрішнього світу
людини, який виявляється у різних формах переживання непродуктивності
свого життєвого шляху. Життєва криза є поворотним пунктом життєвого
шляху, який виникає в ситуації неможливості реалізації життєвого замислу,
що склався. На думку психологів, наслідки криз можуть бути різними, як
негативні, так і позитивні. Зрештою криза постає водночас і як загроза для
повноцінного функціонування особистості, і як можливість для її
особистісного росту [2].
Автентичність переживається особистістю в її глибинному
онтологічному ядрі як причина появи життєвої кризи, оскільки спонукає до
знаходження сенсу життя в радикально зміненій життєвій ситуації, і як мета
цієї кризи, позаяк приводить у відповідність внутрішні ціннісні устремління
індивіда, спектр його актуалізованих суб’єктних здатностей до новопосталих
екзистенційних викликів.
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Розгортання автентичного потенціалу особистості майбутнього
психолога відбувається в процесі конструктивного розв’язання життєвих
криз. Нормальна життєва криза символізує появу вікових новоутворень
особистості та свідчить про еволюцію її автентичності впродовж
життєвого шляху. Шлях становлення зрілої автентичності полягає у
поступовому звільненні від зовнішніх, випадкових для особистості
детермінант розвитку до опори на внутрішні духовні спонуки і досягнення
справжньої автономії і свободи вибору.
Основними параметрами і критеріями оцінки становлення
автентичності майбутнього психолога в період життєвої кризи є
спонтанність, доброчинність, інтернальність, самостійність та цілісність.
Дані диспозиційні утворення виникають у процесі розгортання
інтегральної суб’єктності особистості під час криз відповідно першого,
третього, сьомого років життя, підліткового періоду і кризи середини
життя та виступають психологічними механізмами-засобами досягнення і
прояву автентичності особистості. Психологічними механізмамипередумовами становлення автентичності особистості майбутнього
психолога в період життєвої кризи є: вміння не втрачати довіру до себе,
бути відкритим внутрішньому досвіду, власним переживанням;
шаноблива увага до себе; справедливе ставлення до самого себе; визнання
власної цінності; відкритість новим горизонтам значень (вміння бачити в
оточуючому світі перспективи розвитку, долаючи стереотипність);
самовизначення у діалозі. Психологічними механізмам-ланками цілісного
циклу становлення автентичності особистості майбутнього психолога
згідно з координатами суб’єктно-вчинкової парадигми є: самореалізація і
самовираження переживання життєвої кризи, занурення у стан первинної
спрямованості, пред’явлення особистісної історії, рефлексія намірів і
результатів досягнення еволюційно вищого рівня автентичності.
Представлення психологічних механізмів-ланок у формі завершеного
циклу передає процес (рух) становлення автентичності особистості
майбутнього психолога в період життєвої кризи, що розв’язує смисложиттєві завдання, адекватні конкретним екзистенційним викликам [3].
Усвідомлення своєї автентичності та відповідність їй як у
повсякденних, так і кризових ситуаціях належить до числа найгостріших та
найпоширеніших проблем. Процес розвитку автентичності майбутнього
практичного психолога є полідетермінованим явищем і характер цієї
детермінації може суттєво порушуватися або змінюватися під час
переживання людиною життєвих криз.
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Висновки. Психологічні механізми становлення автентичності
майбутнього практичного психолога в період життєвої кризи функціонують
як система різнорівневих ціннісно-смислових утворень і динамічних
тенденцій, що в науковій рефлексії презентовані мережею механізмівпроцесів, засобів, ланок і передумов. Розвиток автентичного майбутнього
психолога це набуття певної стійкості внутрішньої позиції, з якою він може
контактувати із зовнішнім світом, приймаючи і перетворюючи його. Загалом,
у психології та психотерапії автентичне зазвичай визначається як
усвідомлюване людиною, як те, що стосується її самості. Це своєрідна щира
згода людини з тим, що такого роду особливості присутні у структурі її Яконцепції. Причому автентичне далеко не завжди асоціюється з
позитивними характеристиками.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ВНЗ
У статті подано опис процедурно-методичного забезпечення психологічного
супроводу науково-педагогічних працівників ВНЗ, побудованого на засадах принципу
інтегральної суб’єктності і методологічного апарату позитивної психотерапії. Розкрито
основні результати експериментального впровадження пропонованої концепції.
Ключові слова: суб’єктність, викладач, педагогічне спілкування, позитивна
психотерапія.

Постановка проблеми. Достеменність, наповненість і повноцінність
(у широкому розумінні) людської екзистенції досягається взаємною
когерентістю двох взаємозумовлених аспектів (чуттєво-ціннісного і
раціонально-дієвого) єдиної цілісності, що представлена поняттям
«суб’єктність» як універсальним принципом життєздійснення. У процесі
міжособистісної педагогічної взаємодії збалансованість і узгодженість
зазначених аспектів визначає освітньо-розвивальний ефект для всіх
суб’єктів спілкування у ВНЗ. Специфікою педагогічного комунікативного
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процесу є соціально-професійна нерівність позицій суб’єктів спілкування,
а також його першорядна навчально-просвітницька мета. Тому
суб’єктна позиція викладача як еталону і носія професійно важливих
якостей особистості стає чинником результативності начально-виховної
роботи й інструментом стимулювання морально-ціннісного розвитку
майбутніх фахівців.
Таким чином, метою програми психологічного супроводу
професорсько-викладацького складу ВНЗ стало сприяння у реалізації
особистістю основних ідей суб’єктного підходу. Впровадження принципу
суб’єктності у навчально-виховну взаємодію ВНЗ відбувалося на основі
методологічних засад і психотехнологій, запропонованих методом
позитивної психотерапії. Цільовою аудиторією експериментальної
програми стала категорія викладачів ВНЗ як організаторів та ініціаторів
педагогічного спілкування.
Виклад основного матеріалу. В основу роботи з викладачами ВНЗ
була покладена ідея про важливість відкриття, розгортання чи реабілітації
людиною в своєму особистісно-професійному просторі суб’єктного
потенціалу, в якому зосереджені можливості творчого саморозвитку та
морально-ціннісної самореалізації. Специфікою роботи викладача є
відсутність сприятливих умов і брак ресурсів для задоволення природної
потреби у автентичній цілісності і конгруентному самовияві. Тому в основу
розробки експериментальної програми з оптимізації педагогічного
спілкування у ВНЗ засобами позитивної психотерапії лягла концепція,
відповідно до якої механізмами особистісного самовизначення, діяльнісної
самореалізації і духовної трансценденції слугують прийняття і реалізація
суб’єктом екзистенційної свободи та особистісної відповідальності за
здійснені, прогнозовані та нереалізовані вибори.
В основу розробленої експериментальної програми був покладений
принцип інтегральної суб’єктності як концепту, що відображає картографію
суб’єктного буття людини в різних іпостасях її життєздійснення
(З. С. Карпенко), та концептуально-технологічний апарат методу позитивної
психотерапії (Н. Пезешкіан, В. Карікаш). Основою для теоретикометодологічного синтезу двох підходів стало положення про притаманність
людському індивіду вродженої тенденції до цілісного, інтегративного
конституювання афективно-ціннісного і когнітивно-діяльнісного просторів
індивідуальної свідомості.
У концептуальному осмисленні феномену педагогічного спілкування
ми виходимо із твердження про важливість здійснення викладачем як
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суб’єктом адекватного вибору виховних впливів відповідно до поставленої
ним мети. Своєрідне афективно-ціннісне вподобання і когнітивнораціональне зважування альтернативних цілей і способів дій дозволяють
виокремлювати з множини всіх потенційно можливих і відомих педагогу
впливів цілі та способи спілкування, найбільш релевантні структурі його
мотиваційно-ціннісної сфери.
Певна «двокомпонентність» розроблюваної експериментальної моделі,
в якій стверджується суб’єктна позиція викладача у процесі педагогічного
спілкування ВНЗ, дозволяє вирішувати питання так званої викладацької
етики, а саме – конфлікт правомірності/неможливості втручання в систему
індивідуальних цінностей особистості вихованця. Тобто викладацька етика
передбачає розрізнення особистісних вподобань та необхідність приносити
користь своїми знаннями і вмінням. Ця теза торкається ще однієї важливої
проблематики навчально-виховної взаємодії ВНЗ, а саме – дотримання
принципу збалансованої представленості в комунікативному процесі
особистісної позиції викладача та виконуваної ним професійної ролі. Так,
існування двох взаємодоповнювальних категорій «Я-особистість» і
«Я-професіонал» у житті та діяльності викладача природно зумовлює
особливості навчально-виховної взаємодії у ВНЗ. Таким чином, завдання
викладача у налагодженні продуктивних навчально-виховних взаємин
ускладнюється необхідністю рефлексії власної позиції «тут і тепер» і
відповідним вибором «адекватної реакції» на актуальне педагогічне
завдання у контексті конкретної комунікативної ситуації.
База дослідження: Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка, Сумський державний університет, Сумський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти та Українська академія
банківської справи Національного банку України. На різних етапах
експериментального дослідження взяло участь 150 науково-педагогічних
працівників. У контрольному опитуванні взяли участь 30 осіб (10 – осіб
чоловічої статі (33%) і 20 – жіночої статі (67%)). В апробації
експериментальної програми взяло участь 20 осіб (7 – осіб чоловічої статі
(35%) і 13 – жіночої статі (65%)).
Для більшості запрошуваних ідея участі у психологічному тренінгу
викликала щонайменше подив, а подекуди розгубленість і страх. Така
реакція найчастіше супроводжувалася, по-перше, небажанням виділяти свій
час для зустрічей, та, по-друге, побоюваннями щодо роботи психологів.
Сильний супротив був викликаний розповсюдженими стереотипами, навіть
у середовищі науково-педагогічних працівників ВНЗ, про повсякчасне
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встановлення «психіатричних діагнозів» працівниками психологічної
служби, їх здатністю занурюватися у внутрішній світ людини і «витягувати»
з нього те, що давно і глибоко заховано, а також переконанням у тому,
що робота у групах є прерогативою молоді, а психологічної допомоги
у ВНЗ потребують лише студенти. До того ж окрема категорія
викладачів самовпевнено виказала думку про власну повноцінність,
досконалість і досвідченість у питаннях педагогічного спілкування
зі студентами. Проте досвід організації тренінгової групи для викладачів
ВНЗ показав неготовність цієї категорії працівників звертатися за
допомогою при вирішенні особистісно-професійних питань, що часто
інтелектуалізуються та раціоналізуються.
Метою експериментальної програми є концептуально-технологічне
забезпечення оптимізації педагогічного спілкування у ВНЗ засобами
позитивної психотерапії; формування досвіду самостійного конструювання
збалансованого особистісно-професійно розвитку та самостановлення.
Експериментальна програма оптимізації педагогічного спілкування у
ВНЗ розроблена у відповідності до трьох рівнів роботи у методі позитивної
психотерапії. Тобто просування і ускладнення тематики й змістового
наповнення зустрічей проходило за трьома стадіями психологічної роботи у
руслі Positum-підходу: 1 – актуальний рівень, на якому вирішуються поточні
проблеми шляхом зміни способів реагування і розширення звичних моделей
сприйняття; 2 – змістовий рівень, де в роботу береться внутрішній конфлікт
людини, пов’язаний з порушенням почуття цілісності і гармонійності;
3 – базовий рівень, на якому відбувається робота з ідентичностями, базовими
концепціями і емоційними установками. Кожне заняття тренінгової
програми розроблено згідно з п’ятикроковою моделлю психологічної
допомоги, запропонованою Н. Пезешкіаном, що дозволяє досягати
максимальної ефективності роботи групи завдяки поєднанню вправ, ігор та
інших психотехнік, спрямованих на розвиток збалансованих здатностей
«Любити» і «Знати».
За методикою діагностики професійного вигорання (К. Маслач,
С. Джексон в адаптації Н. Є. Водопьянової) статистично достовірні
відмінності у бік зменшення прояву спостерігаються практично за всіма
шкалами між показниками констатувального та формувального етапів
опитування експериментальної групи: емоційне виснаження (р=0,031),
редукція особистісних досягнень (р=0,019), сумарний показник (р=0,001).
Статистично вищі результати доекспериментального опитування над
постекспериментальним свідчать про ефективність експериментальної
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програми у сенсі допомоги викладачам – учасникам тренінгу в подоланні
професійних деформацій і емоційного вигорання шляхом пошуку і
встановлення балансу між смисловими диспозиціями «Я-особистість» і
«Я-професіонал».
За результатами порівняльного аналізу між показниками
контрольної і експериментальної груп за шкалами методики
«Психологічний портрет вчителя» (Г. В. Рєзапкіної), з’ясовано, що серед
пріоритетних цінностей викладачів, які пройшли тренінгову програму,
виокремлюється цінність власних переживань. Такий результат можна
пояснити впливом інтринсивної мотивації досліджуваних викладачів, що
підтримувалася впродовж експериментального періоду. Підкріпленням
цього припущення можуть слугувати зростання показників нестабільного
психоемоційного стану. Відповідно, можна зробити висновок про
перебування викладачів – учасників психологічного тренінгу у стані
внутрішнього неспокою, збентеження, який найвірогідніше пов’язаний з
інтенсифікацією процесів самоусвідомлення і самозміни як наслідку
активного залучення до групової роботи. Очевидно, інтенсивна внутрішня
смислодинаміка виступає підґрунтям для здійснення змін як у
внутрішньому, так і у зовнішньому планах.
Підвищення значень позитивної (р = 0,027) та зниження нестійкої
(р = 0,024) і негативної самооцінки в учасників експериментального
тренінгу могло відбутися завдяки розвитку асертивності внаслідок
створення довірливої і підтримувальної атмосфери групової роботи.
Зміни, що відбулися за шкалою «стилі викладання»: зростання показників
демократичного стилю спілкування із одночасним зниженням показників
ліберального та авторитарного стилів на рівні р = 0,000 після реалізації
експериментальної програми – можуть бути визнані як винятково
позитивні зрушення у напрямі конструювання педагогічної взаємодії за
принципами розвивального навчання, побудованого на засадах суб’єктноцінінсного підходу.
В цілому, спираючись на отримані результати дослідження, можна
говорити про сприяння участі у тренінговій програмі редукції симптомів
професійної деформації й емоційного вигорання. Спрямованість
запровадженої експериментальної програми оптимізації педагогічного
спілкування у ВНЗ на індивідуальний пошук шляхів і засобів
самодопомоги і самопідтримки як складників процесу професійної
самореалізації сприяє розширенню поля особистісної відповідальності, що
веде за собою ствердження суб’єктної свободи. Окрім цього, припускаємо,
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психотерапевтичної спільноти сам по собі є чинником подолання і
профілактики професійних деформацій і емоційного вигорання.
Висновки.
Таким
чином,
дослідження
результатів
психодіагностичного опитування викладачів, які брали участь у проведенні
тренінгових занять з оптимізації педагогічного спілкування у ВНЗ, показало,
що в цілому експериментальна програма позначилася на чотирьох аспектах,
визначених розробленою позитивною суб’єктно-ціннісною моделлю:
1) актуалізувалися процеси інтроспекції та самоаналізу, а також пошуку
шляхів і засобів самодопомоги; 2) відбулися зрушення у прагненні
звертатися до розвивального стилю педагогічної взаємодії; 3) забезпечено
особистісно-рольовий баланс в педагогічному спілкуванні; 4) посилилася
інтеграція внутрішньо-особистісних вподобань із зовнішніми потребами,
запитами й очікуваннями, що актуалізує духовний потенціал людини як
свідчення утвердження власної суб’єктності.
УДК 159.9: 343.97
Щербак Т. І., Говорун Д. О.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЕВІАЦІЙ СПОРТСМЕНІВ
Висвітлено основні соціально-психологічні передумови девіацій спортсменів.
Визначено критерії формування девіантної поведінки в спортивному середовищі.
Ключові слова: девіації, спортивна субкультура, маргіналізація, кримінальна
діяльність.

Постановка проблеми. Процеси трансформації, які відбуваються в
сучасному українському суспільстві, супроводжуються глибокою кризою, яка
охопила всі сфери суспільства. На сучасному етапі розвитку України перед
науковцями постає доволі складне завдання – осмислити причини цієї кризи.
Фактично український соціум знаходиться сьогодні у стані цінніснонормативної дезінтеграції, тобто соціальної анемії (стан суспільства, коли
старі норми і цінності вже не відповідають реальним відносинам, а нові ще
не затвердилися), яка виявляється як на макро-, так і на мікросоціальному
рівнях організації суспільства. При цьому відбувається заповнення
соціального простору перед – та девіантними цінностями, порушення або
ігнорування значною частиною індивідів існуючих норм права та моралі.
Виклад основного матеріалу. Спорт традиційно сприймається
соціумом як значуще й позитивне соціальне явище, бо він має величезні
можливості для самовиховання, самовдосконалення, самоактуалізації
особистості. Однак останнім часом у спорті спостерігається девальвація
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моральних та духовних цінностей. На перший план все частіше виходять
цінності, пов’язані з досягненням матеріальних благ, слави, переваги однієї
людини над іншою, однієї країни над іншою. Своєрідність сучасного стану
норм і девіацій спортивної сфери в Україні детерміновані характером змін у
суспільстві. Соціальні зміни стосуються всіх прошарків суспільства та видів
діяльності, в тому числі, і спорту. Часом вони набувають девіантних форм [2].
Ці проблеми пов’язані із посиленням протиріч, з одного боку, між
реальною орієнтацією спортсменів і учасників олімпійського руху на
прагматичні цілі, а з іншого боку тими ідеалами та принципами, якими
керується олімпійська філософія. Прикладами цього є частіші випадки
використання допінгу, суддівські скандали, заворушення вболівальників,
випадки девіантної поведінки серед спортсменів.
Якщо говорити про девіантну поведінку, породжувану спортивною
діяльністю людини, то спорт не створює принципово нові, своєрідні
відхилення від норми суспільної поведінки, а просто різко підкреслює
нестабільність суспільних норм, їхню невідповідність очікуванням соціуму.
Тому можна стверджувати, що суспільні норми і норми спортивного
співтовариства не стільки суперечать одна одній, скільки останні є
модифікацією перших, похідними від них. І тільки розхитування суспільних
стереотипів поведінки призводить до девіацій у сфері спорту, що у
збільшеному вигляді показує нестабільність соціальних норм, а отже, і
можливість відхилення від них [3-4].
Критеріями формування девіантної поведінки в спортивному
середовищі є наступні: 1) міра відхилення орієнтирів світу спорту від
визнаних стандартів соціальної поведінки (автономність кожного з них
свідчить про неадекватність принципів їх функціонування); 2) розбіжності
між гуманістичним змістом ідеології спортивного середовища і його
соціальною практикою; 3) колосальний відрив масового спорту від
професійного є показником внутрішнього розколу спортивного середовища,
певних протиріч, які свідчать про можливість виникнення девіантної
поведінки у колі спортивних агентів [4].
Виокремлюються такі форми спортивної девіації: а) вживання
психотропних допінгових засобів спортсменами з метою покращення
спортивних результатів; б) соціальна функція спорту як безпечного «клапану
для агресії» створює її концентрацію, що призводить до появи таких
специфічно спортивних відхилень, як девіація спортивних уболівальників;
в) експлуатація дитячої праці в спортивній сфері є відхиленням від норм
трудового права в нашій країні. Суворий режим спортивних тренувань може
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фізично і психічно травмувати дитину, що також є передумовою подальшого
поширення девіантної поведінки; г) проблематизація поведінки
спортсменів-професіоналів у процесі ресоціалізації після завершення
спортивної кар’єри [3].
Розглядаючи проблему залучення спортсменів до кримінальної
діяльності, варто зупинитися на проблемах, з якими стикається особа під час
закінчення своєї спортивної кар’єри. Криза завершення спортивної кар’єри
та переходу до іншої кар’єри пов’язана з корінними змінами місця спорту в
житті людини і тягне за собою необхідність перебудови образу Я та
усвідомлення цінності своєї особистості поза соціальною роллю спортсмена.
У ході адаптації після завершення спортивної кар’єри перед спортсменом
зазвичай постають такі проблеми: необхідність форсування професійної
підготовки, формування нового способу життя, що включає в себе не тільки
набуття нової професії, але й захоплень, інтересів, кола спілкування;
створення власної родини або перебудова відносин у родині.
Гострота протікання цієї кризи звичайно підсилюється за таких умов:
раптовість завершення кар’єри, відсутність підготовки до цього, пасивної
позиції спортсмена, відсутності матеріальної і психологічної підтримки.
Важливим фактором є також різниця між статусом спортсмена у спорті й
після завершення спортивної кар’єри. Чим вона є більшою, тим криза
протікає важче. Результатом цієї кризи може стати маргіналізація
колишнього спортсмена. Маргінальний стан обумовлюється у цьому випадку
тим, що особа у зв’язку із завершенням спортивної кар’єри має
пристосовуватися до нового життя, в якому немає більше місця для спорту.
Дехто починає тренерську діяльність. Працевлаштування поза спортом
колишніх спортсменів ускладнюється у зв’язку з тим, що більшість із них не
має іншої спеціалізації. Окрім цього, для спортсменів актуальними є
проблеми, пов’язані із здоров’ям: держава забезпечити їх не може, іншої
професії, щоб заробити самостійно, вони не мають, тому й вливаються до
кримінального середовища. Зазначене формує підґрунтя для набуття такими
особами маргінального статусу, що значно сприяє переходу до незаконних
форм діяльності. У зв’язку з цим актуальною є діяльність, спрямована на
нормативну корекцію спортивної субкультури [1].
Висновки. Отже, передумовами виникнення та умовами реалізації
девіантної поведінки в українському спортивному середовищі є:
комерціалізація спорту, бюрократизованість соціального інституту спорту
(як умова для його корумпованості), високий рівень професійної активності
спортсменів (у певний період життя виникає потреба у вторинній
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соціалізації, зниження соціально-економічного статусу спортсменів
порівняно з іншими групами населення, висока зацікавленість
кримінального мікросередовища у людях, які реалізували себе в спорті,
криміналізація спортивної субкультури.
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Постановка проблеми. Актуальною проблемою сьогодення є потреба
особистості у психологічному супроводі у процесі проходження криз
професійного становлення. Вивчення психологічних особливостей криз, а
також визначення психотехнологій їхнього продуктивного переживання
створюють умови для ефективного цілеспрямованого професійного
становлення особистості психолога. На сьогодні у психологічній науці можна
спостерігати маловивченність кризи професійного становлення особистості,
а тим паче психолога. Натомість, кризи психічного розвитку, вікові та
життєві кризи широко представлені у психологічних дослідженнях.
Мета статті – дослідження психологічних особливостей криз
професійного становлення психолога. Відповідно до поставленої мети
визначимо завдання: 1) проаналізувати підходи щодо визначення дефініцій
«криза»; 2) визначити суттєві ознаки професійної кризи; 3) виокремити типи
професійних криз психолога.
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Професійний розвиток психолога є складним довготривалим процесом,
який передбачає не тільки поступовий перехід від одного етапу
професійного розвитку до іншого, а й виникнення професійних криз, які є
накопиченням як зовнішніх, так і внутрішніх протиріч. Суттєвим у вивченні
кризи як психологічної категорії, що тісно пов’язана з потенціалом
особистості, її внутрішнім ресурсом, є визначення психологічного змісту
поняття «криза». У загальнонауковому розумінні поняття «криза»
розглядається як різкий, крутий перелом, тяжкий перехідний стан [5].
Аналіз актуальних досліджень. У вітчизняній психології вже досить
усталеною є думка про те, що всі кризи особистості, які трапляються на її
життєвому шляху, можна поділити на: кризи психічного розвитку, вікові
кризи, кризи невротичного характеру, професійні кризи, критично-смислові
кризи, життєві кризи [1; 2; 5]. Варто зазначити, що низка вітчизняних і
зарубіжних вчених серед широкого спектру вищезгаданих кризових періодів
життя людини пропонують виділити нормативні (закономірні, обов’язкові) і
ненормативні (випадкові, біографічні, життєві) кризи. Так, вивченню
нормативних криз присвячені праці Л. І. Божович, Л. С. Виготського,
Е. Еріксона та ін. Питання ненормативних криз знайшли своє висвітлення в
межах теорій життєвого шляху людини (С. Д. Максименко, Т. М. Титаренко).
Виклад основного матеріалу. Кризи простежуються у рамках певних
періодів і їх неможливо розглядати окремо від етапів професійного розвитку.
Останні на сучасному етапі розвитку психологічної науки теж вважаються
закономірними, оскільки вони мають можливі шляхи вирішення: з одного
боку, криза може призвести до особистісної та професійної дезадаптації,
коли фахівець не може впоратися зі своїми внутрішніми суперечностями, а з
іншого, – криза може спричинити подальший особистісний та професійний
розвиток, це – своєрідний «шанс» для людини перейти на вищий рівень
професіоналізму.
Результатом переживання кризи є певна метаморфоза особистості, її
переродження, прийняття нового змісту життя, нових цінностей, нової
життєвої стратегії, нового образу «Я» [4]. Тому позитивним вирішенням
професійної кризи є подальший професійний розвиток фахівця, що
характеризується новоутвореннями, і отже, важливим для особистості є
усвідомлення сутності професійних криз та вміння конструктивно їх долати.
Виділяють три фази розвитку кризи: передкритичну, власне критичну
та післякритичну. У першій фазі кризи відбувається загострення
суперечностей між суб’єктивною та об’єктивною складовими соціальної
ситуації розвитку. Передкритична фаза проявляється у незадоволеності
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існуючим професійним статусом, змістом діяльності, засобами її реалізації,
міжособистісними відносинами. Ця незадоволеність не завжди усвідомлена,
але виражається у психологічному дискомфорті, роздратованості,
незадоволеності тощо [3].
У критичній фазі суперечності починають проявлятися у поведінці та
діяльності. Вони виявляються в усвідомленості психологом незадоволеності
реальною професійною діяльністю. Суперечність загострюється, виникає
конфліктна ситуація, центром якої є протиріччя між потребою у зміні певних
компонентів своєї професійної діяльності, професійного буття у цілому та
можливістю здійснити ці зміни. Вирішення конфліктної ситуації підводить
професійну кризу до післякритичної фази. Способи вирішення конфліктів
можуть мати конструктивний та деструктивний характер [3].
Конструктивним виходом із кризи є підвищення професійної
кваліфікації психолога, зміна професійного статусу, психологічної
парадигми, зміна місця роботи чи перекваліфікація. Професійно-нейтральне
ставлення психолога до кризи призводить до професійної стагнації,
пасивності та байдужості. Такий психолог зазвичай прагне реалізувати себе
поза професійною діяльністю: у побуті, різних хобі тощо.
Деструктивні наслідки професійної кризи у психологів виявляються у
професійній апатії, стійких професійних деформаціях, розвитку різних форм
залежностей (наркотичної, міжособистісної та ін.), у тому числі у формуванні
містичної, окультної спрямованості свідомості. Проте найбільш складним для
переживання є розчарування у власному професійному «Я», коли психолог
починає сумніватися у своїй професійній компетентності. Це потребує роботи
над собою через рефлексію власного психологічного стану та усвідомлення
специфічних чинників професійної діяльності психолога, які спричиняють
виникнення ускладнень професійного становлення та розвитку.
Значний вплив на хід професійного розвитку психолога також відіграє
співвідношення типів професійних криз: нормативних і ненормативних.
Нормативні кризи професійного розвитку супроводжують перехід від одного
етапу до іншого й логічно зумовлені процесом професіоналізації особистості.
Це кризи: 1) учбово-професійної орієнтації (етап оптації) – проявляється у
зіткненні бажаного майбутнього з реальністю; 2) вибору професії (етап
професійної підготовки) – спостерігається розчарування в обраній професії
(незадоволеність навчальними дисциплінами, сумніви щодо професійного
вибору спеціальності, знижується інтерес до навчання); 3) професійних
експектацій (етап професійної адаптації) – спостерігається невідповідність
реальної професійної діяльності зі сформованими уявленнями й
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очікуваннями; незадоволеність організацією праці, її змістом, посадовими
обов’язками, виробничими відносинами, умовами праці, зарплатнею;
4) професійного росту (етап первинної професіоналізації) – відзначається
динаміка минулого досвіду, інерція професійного розвитку, потреба у
самоствердженні, незадоволеність професійним життям. Виникає відчуття
необхідності у подальшому професійному розвитку і кар’єрі; 5) професійної
кар’єри (етап вторинної професіоналізації) – посилюється незадоволеність
собою, своїм професійним положенням. Виникає потреба у самовизначенні і
самоорганізації, простежується протиріччя між бажаною кар’єрою і
реальними перспективами; 6) соціально-професійної самоактуалізації (етап
майстерності) – простежується нереалізованість можливості; втрати професії
(етап втрати професійної діяльності) [3; 4]. Ненормативні кризи зумовлені
логікою різноманітних обставин, які руйнують лінію професійного розвитку.
Висновки. Таким чином, переживання та опанування життєвої кризи,
яке спрямоване на забезпечення і підтримку певного рівня психічного та
фізичного здоров’я, можна розглядати як процес, зумовлений соціальними
впливами на особистість, що супроводжується пізнанням самої себе,
ставленням до себе і до оточення. Кризові явища є невід’ємним атрибутом
динамічного процесу професійного розвитку психолога. Основними
ознаками професійних криз психолога є: втрата почуття нового, відставання
від життя, зниження рівня професіоналізму, внутрішня розгубленість,
усвідомлення необхідності переоцінки себе, зниження власної оцінки, втома,
виникнення відчуття вичерпаності своїх можливостей тощо. Психологу, який
знаходиться у кризовій ситуації, необхідний психологічний супровід, а
знання психологічних механізмів й особливостей кризових явищ дозволяє
враховувати їх, конструктивно долати і супроводжувати.
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Херсонський державний університет (м. Херсон, Україна).
Постолова Ирина Викторовна – кандидат филологических наук, доцент,
Национальный фармацевтический университет (г. Харьков, Украина).
Потапчук Наталія Дмитрівна – кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник, Національна академія Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький, Україна).
Пухно Світлана Валеріївна – кандидат психологічних наук, доцент, Сумський
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна).
Росийчук Татьяна Анатольевна – кандидат психологических наук, ст.
научный сотрудник, Институт психологии имени Г. С. Костюка НАПНУ
(г. Киев, Украина).
Рухимович (Трахтенберг) Хая Лена – ответственный координатор,
государственная организация «Натив – Ваш Путь в Еврейский Народ»
(г. Иерусалим, Израиль).
Рябоконь Наталія Олександрівна – обласний дитячий психіатр, Сумський
обласний клінічний психоневрологічний диспансер, аспірант відділення
психіатрії, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»
(м. Суми, Україна).
Caфiн Олександр Джамільович – доктор пcиxoлогічних наук, професор,
зacлужeний дiяч нaуки i тexнiки Укрaїни, Умaнcький дeржaвний педагогічний
унiвeрcитeт iм. Пaвлa Тичини (м. Умань, Україна).
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Сидорова Людмила Григорівна – вчитель-реабілітолог, Сумський обласний
центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (м. Суми, Україна).
Сімбірьова Оксана Олександрівна – студентка, Сумський державний
педагогічний університет імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна).
Стадник Галина Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент,
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
(м. Суми, Україна).
Степура Євгеній Вікторович – науковий співробітник, Інститут психології
ім. Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ, Україна).
Тарапата-Більченко Лідія Григорівна – кандидат філософських наук,
доцент, завідувач кафедри музично-інструментального виконавства,
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
(м. Суми, Україна).
Тарасова Тетяна Борисівна – кандидат психологічних наук, доцент,
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
(м. Суми, Україна)
Тітов Іван Геннадійович – кандидат психологічних наук, доцент,
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
(м. Полтава, Україна).
Тітова Тетяна Євгенівна – кандидат психологічних наук, доцент,
Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка
(м. Полтава, Україна).
Томарева Наталья Александровна – ассистент, Национальный
фармацевтический университет (г. Харьков, Украина).
Урусова Олена Геннадіївна – практикуючий медіатор, Український центр
медіації при Києво-Могилянській бізнес Школі (м. Київ, Україна).
Усик Дмитро Борисович – кандидат психологічних наук, доцент, Сумський
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна).
Ушакова Ірина Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент,
Національний університет цивільного захисту України (м. Харків, Україна).
Федан Олена Вікторівна – молодший науковий співробітник лабораторії
методології і теорії психології, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН
України (м. Київ, Україна).
Федорова Євгенія Валентинівна – викладач кафедри практичної психології,
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
(м. Суми, Україна).
Хомутиннікова Наталія Нарцисівна – науковий співробітник, Інститут
психології АПН України імені Г. С. Костюка (м. Київ, Україна).
Черенщикова Дар’я Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент,
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
(м. Суми, Україна).
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Cherniavska Valentyna – preschool teacher, Dungen (Tocksfors, Sweden).
Шевченко Наталія Федорівна – доктор психологічних наук, професор,
Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна).
Шова Аліна Сергіївна – студентка, Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка (м. Суми, Україна).
Шишлова Екатерина Эдуардовна – кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогики и психологии, МГИМО(У) МИД России (г. Москва, Россия).
Штагер Яна Олександрівна – психолог, Обласна психіатрична лікарня №2,
(с. Кудряве, Сумська область, Україна).
Щерба Анна Петрівна – магістрант, Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна).
Щербак Тетяна Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, Сумський
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна).
Щербакова Ірина Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент
кафедри практичної психології, доцент, Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна).
Янчий Анна Ивановна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
кафедры возрастной и педагогической психологии, УО «Гродненский
государственный университет имени Я. Купалы» (г. Гродно, Беларусь).
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