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Особистість як об’єкт і суб’єкт соціальних відносин 

 

Основним елементом суспільства, будь-якої форми соціальності є 

людина. Оскільки особистість є продуктом соціуму, то особливе місце серед 

соціально-психологічних дисциплін посідає соціологія особистості. 

Соціологія особистості – це галузь соціології, яка вивчає особистість як 

об’єкт і суб’єкт соціальних відносин крізь призму суспільно-історичного 

прогресу, ціннісних суспільних систем, взаємозв’язків особи і соціальних 

спільнот. Об’єктом даної галузі є соціальний суб'єкт, зокрема людина й 

особистість, а предметом – соціальна сутність людини та закони становлення 

і змін особистості у процесі життя. Особистість є об’єктом вивчення багатьох 

гуманітарних дисциплін – філософії, психології, антропології, соціології та 

ін. Специфіка соціологічного підходу до особистості полягає в тому, що 

соціологія намагається дослідити людину як найважливіший елемент 

суспільного життя, виділити її соціальні характеристики, визначити весь 

спектр її взаємодії з суспільством, з соціальними спільнотами, з іншими 

індивідами. Інакше кажучи, у соціології особистість розглядається не як 

продукт природи, а передусім як сукупність суспільних відносин, продукт 

суспільства Особлива увага у соціології особистості приділяється 

дослідженням взаємозв’язків параметрів соціальних структур та 

особистісних якостей людей у відповідних соціальних групах. Без 

дослідження системи особистості, без вивчення процесів, які охоплюють 

повсякденні міжособистісні відносини, неможливо зрозуміти соціальні 

процеси, які управляють складними структурами суспільств. Соціолог 

досліджує особистість під кутом зору її участі в економічному житті, тобто 

його увага звернена на трудову діяльність людини (інтерес до праці, її змісту, 

характер, результат, установка на працю тощо). З погляду політичного життя, 

соціолога цікавить, передусім, людина-громадянин. Входження особистості в 

http://pidruchniki.ws/12120124/sotsiologiya/osobistist_subyekt_sotsialnih_vidnosin#576
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духовне життя соціолог розглядає крізь призму культури. Все це визначає 

умови буття особистості в суспільстві [1]. 

За визначенням В. Ядова, особистість – це цілісність соціальних 

властивостей людини, продукт суспільного розвитку і введення індивіда в 

систему соціальних відносин через посередництво за допомогою активної 

діяльності та спілкування [2]. Тут особистість виступає як об’єкт соціальних 

відносин. Особистість як суб’єкт соціальних відносин передусім 

характеризує її автономність, певною мірою незалежність від суспільства. 

Особистісна незалежність пов’язана з наявністю внутрішнього світу 

особистості – потреб, інтересів, мотивів, соціальних установок, ціннісних 

орієнтацій, які визначають її поведінку в суспільстві. Головним елементом, 

який визначає активність особистості в суспільстві, є потреба, яка 

трактується як необхідність у тому, що потрібно для життєдіяльності 

організму насамперед, та для розвитку особистості [1]. Отже, соціологія 

розглядає особистість як продукт і елемент суспільних відносин, як суб’єкт 

суспільного і власного життя, як учасника і представника певної соціальної 

групи, спільноти. З огляду на це, предметом вивчення спеціальної 

соціологічної теорії особистості є дослідження особистості суб’єкта й об’єкта 

соціальних відносин [3]. 

Особистість як суб’єкт соціальних відносин передусім характеризує її 

автономність, певною мірою незалежність від суспільства. Особистісна 

незалежність пов’язана з наявністю внутрішнього світу особистості – потреб, 

інтересів, мотивів, соціальних установок, ціннісних орієнтацій, які 

визначають її поведінку в суспільстві. Головним елементом, який визначає 

активність особистості в суспільстві, є потреба, яка трактується як 

необхідність у тому, що потрібно для життєдіяльності організму насамперед, 

та для розвитку особистості. Потреби розглядають також і як глибинні, 

неусвідомлені настанови людини щодо самозбереження та самозабезпечення 

власної цілісності: біологічної та соціальної. Потреби тварин мають більш-

менш стабільний характер і обмежені біологічними необхідностями. Потреби 
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людини складніші, постійно розвиваються протягом життя. Людське 

суспільство через виробництво і сферу послуг створює щоразу нові й нові 

предмети потреб, які викликають у людей нові й нові потреби [4]. З 

потребами особистості тісно пов'язані інтереси. Інтерес особистості – це 

вибіркове ставлення особистості до об’єкта, зважаючи на його життєве 

значення й емоційну привабливість. Інтереси особистості виникають під 

впливом суспільних умов її життя, в процесі діяльності, спрямованої на 

задоволення тих чи інших її потреб. Отже, інтерес відіграє надзвичайно 

важливу роль у житті і діяльності особистості. Він спонукає її до діяльності в 

певному напрямку, активізує цю діяльність [4]. Поряд із потребами й 

інтересами особистості важливе значення мають життєві цілі. Життєві цілі 

відображають корінні, головні інтереси особистості, спрямовують її на 

вирішення найсуттєвіших для неї завдань і реалізуються протягом людського 

життя. Чим більше особистість усвідомлює свої життєві цілі, тим більше 

вони починають впливати на формування її потреб та інтересів. Важливе 

значення для особистості як суб’єкта суспільних відносин і власного життя 

мають переконання, як певні знання, у правильності і життєвій важливості 

яких людина глибоко впевнена, і які служать їй керівництвом до дій. Кожне 

суспільство надає майже всім своїм членам деякий особливий досвід, 

особливі культурні взірці, які інші суспільства запропонувати не в змозі. Із 

соціального досвіду, єдиного для всіх членів певного суспільства, виникає 

характерна особистісна конфігурація, типова для багатьох членів суспільства. 

Наприклад, особистість, як об’єкт соціальних відносин, сформована в умовах 

мусульманської культури, матиме інші риси порівняно з особистістю, 

вихованою у християнських країнах [5]. Соціалізацію особистості різні 

автори трактують по-різному. Більшість визначень цього поняття містить 

загальне положення про те, що сутність соціалізації полягає в засвоєнні 

індивідом соціального досвіду, але саме розуміння цього змісту, структури, 

засобів суттєво відрізняється. Одне із загальновизнаних визначень таке: 

«соціалізація (від лат. socialis – суспільний) – процес засвоєння індивідом 
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знань, досвіду, норм і цінностей, включених до системи соціальних зв’язків і 

відносин, необхідних для його становлення і життєдіяльності в даному 

суспільстві» [13, с. 479]. Крім чинника групового досвіду, на формування 

особистості, коли вона виявляється як об’єкт соціальних відносин, велике 

значення має унікальний індивідуальний досвід. Досвід кожної людини 

унікальний тим, що нікому не вдається точно його повторити. Навіть 

близнюки з однаковою спадковістю завжди матимуть свій індивідуальний 

досвід, оскільки вони не можуть постійно зустрічатися з одними і тими ж 

людьми, слухати одні і ті самі слова від батьків, відчувати одні і ті ж почуття 

протягом дня, місяця, року. Індивідуальний досвід ускладнюється тим, що 

протягом життя він не тільки сумується, але також здійснюється його 

інтеграція. Кожна людина переосмислює значення подій, які сталися, через 

свій минулий досвід, досвід батьків, близьких. Психоаналітики стверджують, 

що деякі події, які відбулися протягом життєвого шляху особистості, можуть 

бути критичними, оскільки вони впливають на все подальше життя [4]. 
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Сучасні підходи до формування особистості 

 

Про об’єктивну потребу в осмисленні всієї понятійно-категоріальної 

системи особистості, що склалася в теорії, в соціальному знанні в цілому 

свідчить та конкретна атмосфера, яка виникла сьогодні у вітчизняній науці 

навколо проблеми ролі особистості у формуванні соціальних відносин та її 

духовного розвитку. В процесі «розвінчання» марксизму феномен розвитку 

людини і суспільства став розглядатися з різних позицій: з точки зору 

етногенезу Л.М. Гумілєва (теорія пасіонарності), акмеології (наука про 

шляхи досягнення найвищої досконалості будь-яких видів людської 

діяльності), соціальної синергетики (вчення про об’єктивні закономірності 

соціальної самоорганізації), аксіології (самовизначення особистості як 

духовного суб’єкта) та інших. Таким чином, єдиним об’єктом дослідження 

вказаних підходів виступає людина і її діяльність, а предметом аналізу 

стають рівні індивідуальної майстерності і соціального удосконалення, міра 

досконалості. Проте, термінологічний різнобій, відсутність понятійних 

універсалій породжує звужене бачення аспектів цілісної проблеми. 

Під пасіонарністю нами розуміється непереборне внутрішнє прагнення 

особистості до діяльності, спрямованої на зміну свого життя, навколишнього 

оточення, статуса-кво. По суті, це соціально-історичне явище, що 

характеризується появою в обмеженому ареалі великого числа людей із 

специфічною активністю (пасіонаріїв). Міра пасіонарності – питома вага цих 

пасіонаріїв в соціумі. Тому, розглядаючи онтологічне і методологічне 

значення поняття «пасіонарність», слід усвідомлювати, що воно лише в 

найзагальнішому вигляді виражає ту міру якісної визначеності, яка потрібна 

при аналізі різноманітних варіацій розвитку людської життєдіяльності. 

Акмеологічний підхід до вивчення особистості передбачає принципово 

інший за об’ємом завдань соціалізації людини в найширшому значенні слова. 
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Ця соціалізація, здійснюючись в процесі функціонування і розвитку людини 

в сучасному суспільстві, відбувається одночасно у багатьох площинах, 

сферах і різних рівнях існування суб’єкта – фізіологічному, психологічному, 

соціальному, історичному, об’єктивно фіксуючись в системі різних наукових 

знань. Проте, зосередивши свою увагу на верхніх екстремумах розвитку, 

акмеологія не розглядає екстремуми нижні. 

У синергетиці граничний стан по відношенню до ієрархієзації 

позначається як «простий аттрактор» (від лат. attraction – тяжіння, 

залучення), а граничний стан по відношенню до деієрархієзації як «дивний 

аттрактор». «Такий термін, – відмічає В. П. Бранський, – пов’язаний з тим, 

що вказані граничні стани як би притягують до себе інші. Іншими словами, 

простий аттрактор – цей граничний стан, до якого тяжіє порядок, а дивний – 

граничний стан, до якого тяжіє хаос [2, с.517]. 

В основу побудови аксіопсихологічної моделі індивідуальної 

свідомості покладено ідею системологічного моделювання особистості 

В.А. Богданова [1], що передбачає співвіднесення функціональних 

особливостей індивіда, що характеризують його як суб’єкта діяльності, із 

змістовими особливостями людини, що формуюють її як особистість. Те саме 

стверджував В.Ф. Сафін: «Суб’єкт – це насамперед функціональна 

характеристика, а особистість – змістова характеристика людини» [3, с. 39]. 

Аналіз людської життєдіяльності, характерною рисою якої виступають 

одночасно усе більш високі – творчі і усе більш низинні – екстремістські 

прояви, показує, що специфіка людської активності безпосередньо пов’язана 

з прагненням до граничного, екстремального розвитку. Таким чином, саме 

тяга до межі, абсолюту багато в чому визначає психологію людської 

поведінки. Здійснюючи закладені в людському організмі можливості, це 

прагнення реалізується у вигляді творчих актів, або екстремістських дій. 

У цьому контексті стає очевидною роль екстремальних принципів 

розвитку, за допомогою яких реалізується процес максимізації і мінімізації 
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різних параметрів життєдіяльності людини, їх зв’язок із законами 

саморозвитку і самоорганізації [5]. 

Саме з цих позицій виступає нова гуманітарна дисципліна «соціальна 

екстремологія», покликана вивчати проблеми сучасного людинознавства з 

урахуванням екстремальних чинників, екстремальних (варіаційних) законів і 

принципів розвитку. Соціальна екстремологія звертається до питань, 

обумовлених неухильним ускладненням людської діяльності, до проблем, 

пов’язаних з життєдіяльністю людини в екстремальних ситуаціях, 

закономірностям і суперечливій специфіці її поведінки, її граничним 

можливостям і здібностям адекватно реагувати на зростаючі вимоги 

навколишньої дійсності, характеру і специфічним особливостям 

екстремальних станів в найширшому діапазоні [4, с. 78].  

У синергетиці граничний стан позначається як «аттрактор», в 

акмеологии – як «акме», в етногенезі Л.М. Гумілєва – як «пасіонарність». В 

екстремології це виражається поняттям «екстремум» (лат. край, кінець). 

Соціальна экстремология пропонує свій еквівалент категорій 

екстремальності – поняття «гострота», «витонченість» (від загострювати, 

гострити), що виражає специфіку філософсько-методологічного і 

психологічного аналізу екстремальних законів і принципів і відповідних 

моделей в соціогуманітарній сфері. 

Однією з найважливіших ознак соціальних змін є неухильне посилення, 

прискорення темпу і ритму життя. Про зростання емоційної напруги в 

соціокультурному середовищі, яка вже можливо наблизилася до свого 

критичного порогу, свідчить той факт, що сьогодні спостерігається ріст 

чисельності екстремальних видів спорту, екстремальних форм туризму, 

відпочинку, розваг, екстремальними стають властивості товарів і послуг. 

Свідоме підштовхування до краю, до емоційної межі, до 

екстремальності, що розуміється не як абсолют або оптимум (найкраще), але, 

передусім, як ексклюзив, як щось екстравагантне, екстраординарне або 

ексцентричне, властиво сучасній масовій культурі.  
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Таким чином, конкретний прояв емоційно-психологічних загострень – 

установок, домінант, смакової прихильності, інших пристрастей, що 

визначають стратегію людської поведінки, обумовлено одночасно почуттям 

індивідуального призначення, що включає в себе здібності, схильності, 

талант, і типом особистості, в якому усе це зумовлено. Узагальнюючи всю 

наявну інформацію з цієї проблематики, можна виділити два основних 

особистісних типи: до першого необхідно віднести людей, які гостро 

відчувають ідеальний бік життя, до другого – тих, хто гостріше сприймає, 

сильніше переживає буденне, рутинне, повсякденне.  
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Проблема развития личности в контексте исторического времени 

 

В свое время Николай Кузанский – немецкий философ и богослов 15 

ст., периода перехода от схоластики к гуманизму и к новой науке раннего 

капитализма – писал: «Оставаясь человечески конкретным, единство 

человечности явно свертывает в себе сообразно природе своей 

определенности все в мире …, внутри человеческой потенции есть по-своему 

все …, человек обладает силой развертывать из себя все в круге своей 

области, все производить из потенции своего центра. Но единству 

свойственно еще и ставить конечной целью своих развертываний самого 

себя, раз оно есть бесконечность» [10, с. 9-10]. 

Однако человек, сформировавшись по образу и подобию бесконечного 

мира, развертывает, проявляет свою сущность не сам по себе, а через, с 

помощью, тех социальных процессов, или структур, в контексте которых 

происходит его деятельность. Социальная конфигурация есть площадка для 

реализации человеческой сущности. Которая раскрывается, 

развертывается в соответствии с поэтапным развертыванием, 

обнаружением сущности самого общества. Ибо пространственно-временной 

континуум общественной жизни является объективной основой 

субъективной формы реализации сущностных сил человека. 

 Эта особенность организации общественных явлений, как любого 

явления, наиболее выпукло проявляется на сформировавшихся стадиях 

развития: чем совершеннее объект, тем его свойства выражены наиболее 

полно и рельефно. Речь идет о ХХ столетии. Хосе Ортега-и-Гассет писал: 

«Происходит явление, которое определяет современную европейскую жизнь. 

Этот феномен – полный захват массами общественной власти. Поскольку 

масса, по определению, не должна и не способна управлять собой, а тем 

более обществом, речь идет о серьезном кризисе европейских народов и 
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культур, самом серьезном из возможных … Оно именуется восстанием 

масс» [11, с. 9]. Говорится о том, что ранее «закон» и «демократия» были 

синонимами; теперь же торжествует гипердемократия, когда масса действует 

непосредственно, вне закона, «и с помощью грубого давления навязывает 

свои желания и вкусы» [11, с. 15]. 

В течение всего ХIХ века, – также отмечал философ, – масса, 

вдохновляясь идеей всеобщих прав, не чувствовала, не пользовалась и не 

дорожила ими, а продолжала жить и ощущать себя в условиях демократии 

так же, как и до нее. «Народ», которым в духе времени стали именовать 

массу, уже знал, что он властитель, но сам в это не верил. И лишь теперь 

идеал осуществился, включая тех, «кто крушит и вдребезги разносит устои, 

обеспечившие ему всеобщие права» [11, с. 20]. 

«Уровень истории внезапно поднялся – подземный процесс был 

долгим, но итог его стремительный, не дольше жизни одного поколения. Все 

блага и все беды настоящего и ближайшего будущего берут истоки в этом 

общем подъеме исторического уровня» [11, с. 21]. 

Отталкиваясь от сказанного, надо подчеркнуть, что обретя 

возможность активно действовать, масса народа, не связанная осознанием 

общей прогрессивной идеи и цели, превращается в толпу, действия которой 

диктуются инстинктами, стадностью, столпотворением, отсутствием 

представления о конечном результате своих действий. 

Ситуация, при которой на историческую арену как субъект действия 

выдвинулись большие массы людей, как любой феномен, внутренне 

противоречива. Положительная составляющая – это то, что активное 

историческое творчество приобретает массовый характер, а, следовательно, 

обладает огромной энергией, которая может способствовать стремительному 

росту темпов общественного развития. Но при одном условии, отсутствие 

которого есть отрицательная составляющая процесса – при условии, что 

масса народа не будет толпой, а народом, т.е. системным единством людей, 
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сформировавшимся на основе осознания, понимания своей исторической 

миссии. 

Осознание же ее есть результат социального опыта, наличия 

моральных ценностей и знания, образованности, прежде всего, в области 

понимания законов развития общества. 

С учетом того, что основная масса людей, поднятая на гребень 

исторической волны, – это молодые люди, то их опыт не сможет сыграть 

значительную опорную роль. Остаются мораль и знание. Что касается 

морали, ее общечеловеческой составляющей, то она воспитывается, прежде 

всего, самим образом жизни, носит исторический характер, формируется не в 

один день, а на протяжении жизни многих поколений. Деструкция в 

обществе, кризис прежде всего наносит удар по морали, особенно личностей 

еще не устоявшихся, опять-таки молодых людей. 

Что же касается знаний, образованности, то главной установкой так 

называемого «высшего» образования по европейскому образцу, 

утвердившегося теперь и в Украине, является сведение на «нет» смысла 

университетского образования, под которым, прежде всего, всегда 

подразумевалось гуманитарное образование. Соответственно все институты, 

где в основном акцент был сделан на преподавание профильных дисциплин, 

просто переименовали в университеты, оставив прежнюю суть. А затем в 

этих университетах гуманитарное знание вывели за рамки обязательных 

дисциплин. Так неприкрыто был реализован один из важнейших методов 

манипуляции общественным сознанием, когда на почву социальной 

незрелости и невежества подсаживается «нужный» миф, и мифотворчество 

становится доминантой в общественном сознании. 

И тем не менее о сути проблемы – историческом творчестве в наше 

время, его движущих силах и особенностях. «Только утопист, сочиняющий 

фантастические планы расширения средневековых союзов (общин) на все 

общество, – писал В. И. Ленин, – может игнорировать тот факт, что именно 

«неустойчивость» капитализма и есть громадный прогрессивный фактор, 
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ускоряющий общественное развитие, втягивающий все большие и большие 

массы населения в водоворот общественной жизни, заставляющий их 

задуматься над ее строем, заставляющий их самих «ковать свое счастье» [3, 

с. 208]. И о вере в историческую миссию и силу народных масс: «Когда 

народные массы сами, со всей своей девственной примитивностью, простой, 

грубоватой решительностью, начинают творить историю, воплощать в жизнь 

прямо и немедленно «принципы и теории», – тогда буржуа чувствует страх и 

вопит, что «разум отступает на задний план» (не наоборот ли, о герои 

мещанства? не выступает ли в истории именно в такие моменты разум масс, а 

не разум отдельных личностей, не становится ли именно тогда массовый 

разум живой, действенной, а не кабинетной силой?)» [4, с. 322, 327, 328]. 

Однако речь идет об организованном, а не стихийном выступлении 

народных масс: «Анархизм – порождение отчаяния. Психология выбитого из 

колеи интеллигента или босяка, а не пролетария» [5, с. 378]. Подчеркивается, 

что революционное движение должно базироваться на теории, идеологии: 

««Идеолог» только тогда и заслуживает названия идеолога, когда идет 

впереди стихийного движения, указывая ему путь, когда он умеет раньше 

других разрешать все теоретические, политические, тактические и 

организационные вопросы…»[6, с. 363]. 

Но к восприятию, осмыслению теории, идеологии народные массы, 

прежде всего молодежь, должны быть подготовленными. 

Имея в виду ранее сказанное – о роли опыта, морали и знания в 

социализации молодого поколения – следует кратко очертить те задачи, 

решение которых будет способствовать этому процессу. Прежде всего, 

необходимо стремиться к тому, чтобы достижения предыдущих поколений 

не пропали для нынешних даром, что возможно при единении общества на 

основе общечеловеческих ценностей и духовности. Уместно вспомнить слова 

Н. А. Бердяева о том, что мучительность и драматизм человеческого 

существования в значительной степени зависит от закрытости людей друг от 

друга, от слабости той синтезирующей духовности, которая ведет к 
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внутреннему единству и единению человека с человеком [2, с. 49]. 

«Человечность связана с духовностью … Завоевание духовности есть главная 

задача человеческой жизни. Но духовность нужно шире понимать, чем 

обыкновенно понимают. Духовность нужна и для борьбы, которую ведет 

человек в мире. Без духовности нельзя нести жертвы и совершать подвиги» 

[2, с. 52–53]; «Дух есть свобода и свободная энергия, прорывающаяся в 

природный и исторический мир» [2, с. 53]. 

 Заимствование, восприятие возвышенных идей и устремлений, 

накопление знаний о мире и его закономерностях, воспитание на примерах 

подвигов, жертвенности во имя прогресса, блага и добра для всех живущих 

на земле людей – вот та основа, на которой формируется личность, 

находящаяся «на полезной стороне жизни» (А. Адлер) и способная к ее 

творческому преобразованию. 

Важным условием активной, действенной позиции человека является 

наличие общественного идеала – вдохновляющего человека, поднимающего 

его над обыденностью и мелочной суетой, пробуждающего в нем все 

скрытые (могущественные) силы созидания во имя великих целей. В 

контексте исторического творчества – это представление об обществе равных 

– в экономическом, политическом отношении, а потому равных в 

возможности приобщения к достижениям материальной и духовной 

культуры, созданной человечеством. Идеал – это предвосхищение того, чем 

он может стать; это лучшие тенденции, которые, воплотившись в образе – 

образце, становятся стимулом и регулятором развития человека [12, с. 531]. 

Для формирования зрелой личности очень важно уметь различать 

патриотизм (любовь к Отечеству, преданность ему, своим трудом 

способствовать его процветанию) и национализм (для которого характерны 

идеи национального превосходства, национальной исключительности); 

патриотизм лежит в основе взаимного уважения народов разных стран; 

национализм не только их разъединяет, но и сеет вражду между ними. 
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В частности о причинах украинского национализма В. И. Ленин писал 

следующее: «Веками накопилось возмущение и недоверие наций 

неполноправных и зависимых к нациям великодержавным и угнетающим, – 

таких наций, как украинская, к таким, как великорусская. Мы хотим 

добровольного союза наций, – такого союза, который не допускал бы 

никакого насилия одной нации над другой, – такого союза, который был бы 

основан на полнейшем доверии, на ясном сознании братского единства, на 

вполне добровольном согласии. Такой союз нельзя осуществить сразу: до 

него надо доработаться с величайшей терпеливостью и осторожностью, 

чтобы не испортить дело, чтобы не вызвать недоверия, чтобы дать изжить 

недоверие, оставленное веками гнета помещиков и капиталистов, частной 

собственности и вражды из-за ее разделов и переделов. Поэтому, неуклонно 

стремясь к единству наций, беспощадно преследуя все, что разъединяет их, 

мы должны быть очень осторожны. Терпеливы, уступчивы к пережиткам 

национального недоверия…» [7, с. 43]. 

Для молодых людей особенно актуальным является процесс 

персонализации, развитие личности, ее представленность в жизни других 

людей. Представленность же может быть выражена двояким образом: если в 

обществе созданы условия для полноценного труда, тогда личность 

самовыражается в творчестве, в созидании, ощущает радость от совместной 

деятельности по усовершенствованию жизни. Если же для молодых людей 

нет места в обществе – нет работы, негде себя проявить с положительной 

стороны, то часть из них впадает в депрессию, часть оказывается на обочине 

жизни, а часть начинает действовать активно, но деструктивно. «Жажда 

разрушения, которую мы находим в человеческой истории и которую мы 

таким страхом наблюдаем в наше время, – пишет Э. Фромм, – коренится в 

природе человека точно так же, как и стремление к созиданию. Утверждение, 

что человек способен развивать изначально заложенную в нем возможность 

любви и разума, не означает наивной веры в его добросердечность. 

Разрушительность – вторичная потенциальная возможность, коренящаяся в 
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самом существовании человека и обладающая такой же силой и властью, как 

любая другая страсть … разрушительность – всего лишь альтернатива 

созидательности» [13, с. 51]. 

В развитие этой идеи: А. Маслоу считает, что с переходом от 

психологической незрелости или невроза к самоактуализации или зрелости 

существенно меняется характер агрессии; что садистское или жесткое 

поведение является характеристикой агрессии, типичной для неразвитых, 

невротичных или незрелых людей, но с переходом к личной зрелости и 

свободе характер этой агрессии меняется в сторону реактивного или 

справедливого негодования, в сторону здорового самоутверждения, 

сопротивления эксплуатации, стремления к справедливости [8, с. 247]. 

А. Маслоу также называет базовые потребности, без реализации 

которых позитивная личность, сориентированная на созидательную 

деятельность, не формируется. Это прежде всего потребность в знании и 

понимании, или когнитивная потребность, которая в молодом возрасте 

выражена особенно сильно [9, с. 67]. 

Кроме того, это потребность в безопасности – в защищенности, 

стабильности, когда присутствуют порядок и соблюдается закон [9, с. 63]. И 

на этой основе – потребность в любви, которая предполагает как способность 

получать, так и давать любовь, вследствие чего человек стремится к 

общению, к установлению отношений взаимопонимания с другими людьми 

[9, с. 65–66].  

Чувство любви связано со способностью к сопереживанию. А. Адлер 

пишет, что вся наша жизнь в большой степени зависит от этой способности – 

отождествлять себя с другим; что это чувство присуще всем, ибо оно 

отражает единство вселенной, частью которой мы все являемся. Отсюда 

чувство любви распространяется и на животных, на растения, на 

неодушевленные предметы, на весь мир. Случаи проявления жестокости к 

животным, по его мнению, возможны лишь при почти полном отсутствии 
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социального чувства и способности сопереживать другим живым существам 

[1, с. 53]. 

В целом стоит задача подсказать и посильно помочь позитивному 

разрешению проблем, которые неизбежно, закономерно возникают в 

процессе  любого развития, в данном случае  развития системы отношений 

«человек и общество». В качестве одного из аргументов можно сослаться на 

слова Эриха Фромма: «Вся жизнь индивида есть не что иное, как процесс 

рождения самого себя. По существу, мы должны бы полностью родиться к 

моменту смерти, но судьба большинства людей трагична: они умирают, так и 

не успев родиться» [13, с. 35].   

Так как реализация исторического творчества – общества и личности, 

обусловленного онтологическими, объективными причинами и самой 

человеческой природой, наталкивается на систему препятствий, то задача 

всех живущих людей уменьшить их, смягчить, стараться передать свой опыт 

будущим поколениям в совместной деятельности, демонстрировать 

нравственное поведение и, наконец, бороться за то, чтобы молодежь 

получала настоящее образование, а не эклектические, мозаичные 

представления об утопиях сегодняшнего дня. Одновременно добиваться того, 

чтобы трудоспособное население, в том числе молодежь, имело и право и 

возможности трудиться, включаясь в процесс творческой, созидательной 

деятельности. 

Которая осуществляется в определенное историческое время и в 

определенном историческом пространстве, и этот пространственно-

временной континуум отражает в себе деятельность личностей, а потому 

и суть самых личностей. Речь идет о взаимоотражение мира и человека: не 

только человек в своем поведении и деятельности отражает внешний мир, но 

и окружающий мир отражает, запечатлевает в себе деятельность человека. 

Отражает – значит воспроизводит в своих структурно-функциональных 

изменениях особенности человека (живущих людей) на определенном этапе 

его развития как носителя духовности, знания, нравственных ценностей.  
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Личность влияет на мир, опредмечивая свои мысли и тем самым 

запечатлевая свой образ в нем. Этот запечатленный образ воздействует на 

окружающую среду, ибо взаимосвязан с ней. Чем лучше сам человек, чем 

совершеннее, тем более совершенными и особенными становятся 

историческое пространство и время, созданные им. Тогда и мир в целом 

оказывается человеку понятнее и ближе, его жизнь наполняется глубинным 

смыслом, в котором раскрывается та или иная грань тайны бытия. 

Память пространства и времени – это фотография личности человека, 

живущего в определенную историческую эпоху и решающего задачи, 

ставшие перед ним на данном отрезке человеческой истории.  
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Денотативні та конотативні механізми регуляції дій людини 

 

В процесі психічної регуляції дій людини слід мати на увазі, що 

здатність вірно називати і розуміти предмети виходить за межі здатності 

генерувати правильні висловлювання і пов’язана, зокрема, зі здатністю 

накопичувати деякі енциклопедичні за своїм характером знання про об’єкти і 

ситуації, що називаються. Названий об’єкт може не збігатися з тим, який 

людина мала на увазі при називанні. Ця обставина робить доцільним 

розрізнення денотації, конотації та референції. 

Категорії денотація-конотація прийшли в психологію з логіки і 

лінгвістики (лексичної семантики) й досить широко використовується в 

когнітивних науках. Денотація (від лат. denotare) означає щось позначати, 

виділяти, наділяти знаком, відрізняти. Конотація (від лат. connotare) – спів-

позначати, надавати додаткового значення, мати на увазі. В прагматиці 

спілкування під денотаціями, або денотативним планом висловлювання, 

розуміється предметний зміст висловлювання, а під конотаціями, чи 

конотативним планом, – суб’єктивний образ, який виникає під час 

сприйняття висловлювання. Якщо денотація є деяким логічним відношенням 

між знаком і об’єктом, то конотація накладає на знак (або сукупність знаків, 

знакову систему) ще й певні емоційні чи оціночні елементи, що більшою або 

певною мірою трансформує «чисте» денотативне значення. Іншими словами, 

денотації вказують на об’єктивний зміст обговорюваного в розмові: «про що 

говориться, яка тема». Конотації вказують на суб’єктивне відношення до 

висловлюваного. Конотативний смисл містить в собі цілу палітру 

переживань, оцінок, розуміння, спогадів, інтерпретацій, образів і асоціацій, 

які виникають у мовця (або реципієнта) відносно предмету, що 
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обговорюється. Образно кажучи, конотація це експресивно-емоційне чи 

оціночне нашарування на тілі денотативного значення, що розглядається не 

окремо, а сукупно, як певна цілісність. 

В спілкуванні денотації передаються за допомогою лексичного 

значення слів, конотації – за допомогою різноманітних виразних засобів 

мови: інтонації, образних порівнянь, метафор, стилістичного забарвлення 

мовлення, відбором слів (адже значимим буває не лише те, що сказано, але й 

те, що залишилось несказаним). На думку Л. Даска, денотативність 

передбачає нейтральність і об’єктивність в підході до теми – описання «як 

воно є». Конотативність в свою чергу передає індивідуально-особистісне (аж 

до упередженого) відношення до предмету. Якщо денотацію метафорично 

визначають як тон висловлювання, то конотацію – як її обертони [2]. 

Конотація – це численні смислові відтінки, якими ми наділяємо своє 

слово-висловлювання, тому вони дають уявлення не стільки про предмет 

обговорення, скільки про самого мовця в його ставленні до предмету. 

Референція – власне називання, означення референта. Якщо денотат 

являє собою якийсь реальний предмет, явище стан, що означений тим чи 

іншим знаком, то референт – ідеальний, психічний предмет, тобто продукт 

відображу вальної функції психіки, з яким співвідноситься певний знак. 

Відношення між денотатом і референтом аж ніяк не однозначні. Існує безліч 

виразів, які зручно використовувати для референції, але яким навряд чи 

можна знайти денотат. Водночас, один і той же вираз чи словосполучення 

може бути і референтаційним в одній ситуації чи знаковому контексті і 

денотативним – в іншій. 

У зв’язку з багатозначністю слів і тією обставиною, що різні індивіди 

нерідко вкладають в однакові слова різний смисл, постає питання: як же 

можливе спілкування (особливо осіб, що належать до різних професійних, 

культурних, етнічних, освітніх і т.п. груп)? Слід відразу зазначити, що в 

таких випадках спілкування дійсно ускладнене, якщо, звичайно, воно не 

обмежується банальними темами. Найбільш обґрунтованою, на нашу думку, 
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залишається гіпотеза О.А. Потебні. Він, як відомо, вважав, що слова мають 

«близьке» і «подальше» значення. Причому перше із них містить 

найпростіші, найрозповсюджені, загальнонародні елементи. Воно є 

інваріантом тлумачення слова всіма представниками даної мовної спільності. 

Саме завдяки «близькому» значенню слів, загальнозрозумілому та 

загальновживаному, за думкою О.А. Потебні, й виникає можливість 

людського спілкування. В міру вживання одним із партнерів слів з все більш 

«подальшим» значенням адекватність його розуміння слухачами (читачами) 

зменшується аж до повної неможливості спілкування [4]. 

Ці думки знайшли поширення і подальше опрацювання в працях 

багатьох дослідників. Серед сучасників найбільш рельєфно вони виділяються 

в працях Т.М. Дридзе. 

Проте гіпотеза О.А. Потебні не враховує і не пояснює іншого, правда, 

значно пізніше встановленого в психологічних дослідженнях факту: люди 

розуміючи однаково (чи майже однаково) окремі слова та словосполучення, 

розуміють істотно по-різному текст як ціле, що складається із цих же самих 

слів та словосполучень. Досліджувані, що мали однаковий обсяг значень 

слів, добували з тексту, побудованого з цих слів, разюче відмінний смисл. 

Нам залишається визнати, що значення хоча і є основною та єдиною 

підпорою, фундаментом, на якому зводиться будівля смислу, все ж не 

визначають безпосередньо і однозначно архітектуру його споруди (а також 

особливості розуміння висловлювання). Отже, на формування смислу крім 

значень впливають і інші ієрархічно високо розташовані чинники. До цих 

останніх слід віднести смислоутворюючі та смислорозрізнювальні процеси, 

міру зацікавленості реципієнта при сприйманні повідомлення, ступінь 

мотивованості до сприймання повідомлень такого типу, ступінь їх 

доступності реципієнтові. 

Багатоманітність значень, в яких вживається поняття символу, як 

правило, призводить до спроб його узагальнення й використання в якості 

родової категорії, яка б включала в себе різноманітні види засобів, що 
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використовуються для вираження смислу. Як родова категорія для всіх форм 

репрезентації поняття символу виражається в ряді концепцій. Дж. Хосперс, 

наприклад, розглядає в якості окремих проявів символу три класи 

репрезентативних засобів: 1) конвенційні символи вербального мовлення та 

інших знакових систем, що використовують довільні знаки; 2) природні 

символи, які пов’язані із символізуємим об’єктом відношеннями причинності 

або схожості (фотографії і географічні карти), а також здатні викликати в 

суб’єкта природну емоційну реакцію (наприклад, звуки музики); і 

насамкінець, 3) напівконвенційні символи, які хоч і мають зі своїм об’єктом 

певну схожість, не дозволяють достатньо повно розуміти їх значення без 

конвенційного закріплення відповідного способу інтерпретації за кожним з 

таких «символів». Нескладно замітити, що «символ» у Хосперса, як і «знак» 

у Пірса обмежуються лише сферою відношення репрезентації, й лише вихід 

за ці межі заставляє Хосперса поставити під сумнів правильність 

застосування поняття «символ» вважаючи, наприклад внутрішньо 

суперечливим введене С. Лангер поняття «презентаційний символізм» [6]. 

Подібним чином – як відношення репрезентації об’єкту, безпосередньо 

не презентованого суб’єкту, – описує символічну функцію і Г. Берефельт. 

спираючись на аналіз рівнів символічності в художніх творах, втілених в 

теоріях Е. Панофського і Т. Манро, Берефельт включає в рамки символічного 

відношення референційні функції, які проявляються компонентами різних 

рівнів художнього твору. Основними із них є: по-перше, міметичні засоби 

репрезентації відсутніх об’єктів, які відсилають до них суб’єкта за рахунок 

більшої або меншої схожості зображення зі своїм референтом; по-друге, 

формальні компоненти твору – лінії, кольорові плями, пропорції та ін., які 

репрезентують такі, наприклад, реально відсутні в них якості, як рух, 

важкість, напруження, та інші прояви «перцептивних сил» по Р. Арнхейму, й 

здатні по аналогії асоціюватися з більш глибоким ідеальним змістом; по-

третє, «метафоричні» засоби, тобто символи в найбільш звичних для 

мистецтва смислах, як наприклад, зображена роза, що означає поняття 
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«любов». Останній випадок Берефельт називає «об’єктом-символом», 

оскільки тут символічні функції проявляють вже не реально існуючі 

компоненти зображення, а сам репрезентований в зображенні об’єкт. Цей 

«об’єкт-символ», в свою чергу може відсилати до свого референта різними 

способами: спираючись на умовну домовленість за рахунок аналогії або за 

рахунок схожості зі своїм об’єктом [1, 3].  

Як і в Хосперса, всі засоби репрезентації, які володіють «символічною 

функцією», по Берефельту, легко вкладаються в класичну тріаду знакових 

типів пірсової семіотики: «мімемичність» зображувальних засобів і 

«аналогічність» зі своїм референтом зображених «об’єктів-символів» 

охоплюються категорією «іронічність» у Пірса; вказівки на «перцептивні 

сили» і схожість зображеного символу з не зображеним його референтом 

підпадають під розширене (характерне для семіотики Пірса) поняття 

«індексальності», – не кажучи вже про конвенційність «об’єкту-символу», 

яка і в самого Пірса ототожнюється з «символічністю» [5]. 

Символ завжди є дещо більше, а ніж умовний знак, симптом, сигнал чи 

зображення. Він не тотожний також ні алегорії, ні відображенню, ні емблемі. 

Хоча всі ці та інші семіотичні, риторичні або поетичні засоби можуть бути 

присутніми в символічному вираженні, – оскільки повсюди де мова заходить 

про символ, проявляється й деякий «залишок», що не піддається «усуненню» 

й який не дозволяє повністю «вкласти» її в якусь одну з функцій. 

Цей ірраціональний «залишок» не містить в собі нічого містичного й 

може бути описаним цілком конструктивно. Таке описання, стає можливим 

якщо відмовитись від спроб розглядати символ як такий же елементарний і 

«чистий» засіб спілкування як й іконічність, сигнальність і навіть знаковість. 

Незведення символу до інших інформаційних засобів скоріш за все може 

бути зрозумілою як не зведення властивостей цілого, що належить до якісно 

нового рівня, до суми властивостей його елементів. Символічність за такого 

розуміння виступає як нова якість, що виникає в результатів синтезу більш 

елементарних семіотичних засобів різних типів. Символом в цьому випадку, 
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як пише Л.Ф. Чертов, слід визначати будь-який інформаційний засіб, 

адекватна інтерпретація якого не може обмежуватися лише одним кодом, а 

вимагає сумісного використання кодів різних рівнів. Смисл символу не 

зводиться до значення сигналів або знаків якогось одного рівня спілкування 

саме тому, що він виникає як продукт синтезу значень, вистроєних на різних 

рівнях. 

За такого підходу ми повинні вести мову перш за все відносно синтезу 

кодів сигнально-індексового і знакового типів, тобто кодів, що виконують 

відповідно презентативні й репрезентативні функції. Мінімальна умова 

символічності – сумісна участь різнорівневих кодів в утворенні загального 

смислу – виконується навіть у випадку звичайного усного мовлення, не 

кажучи вже про письмове. Для того, щоб слово могло реалізувати свою 

репрезентативну, власне знакову функцію, воно повинно бути розпізнаним як 

особливий знак, відмінний від «шуму» та інших знаків. Але таке 

розпізнавання будується вже на основі не знакового, а сигнального, 

презентативного коду, роль якого у вербальному мовленні відіграє його  

фонетичний рівень. В цьому випадку ми стикаємося із зачатками 

символічності, зрозумілої як сумісної дії кодів різного рівня на шляху 

створення єдиного смислу. Слово виявляється символом хоча б як сигнал 

знаку (у І.П.Павлова слово виступає як сигнал сигналу, а Морріс розуміє 

символ як знак сигналу або іншого символу). Символічність вербального 

мовлення проявляється в тому, що слово в мові несе свій смисл через 

граматичну структуру висловлювання, тобто підключаючи до процесу 

смислоутворення, окрім фонетичного (сигнального, презентативного) і 

лексичного (власне знакового, репрезентативного) кодів, ще і спеціальний 

граматичний код неповнозначних («синкатегорематичних») [3] індексів і 

знаків, за допомогою яких висловлювання набуває смислу, який не зводиться 

до значення окремих лексем, що входять в нього. 

Символізм вербального мовлення й еквівалентних йому за своєю 

організацією знакових систем являє собою лише одну із можливих проявів 
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символічності, зрозумілої в широкому смислі. Другий її прояв утворюють 

засоби іносказання, які надбудовуються над буквальним значенням мовних 

знаків другого, третього й їм подібних рівнів осмислювання. 

Як еквівалент розрізнення прямого і переносного смислу дослідники 

протиставляють «процес позначення (signfication), коли означаюче викликає в 

уяві означуєме, і процес символізації (symbolization), коли одне означаєме 

символізує інше; при цьому позначення задано словником 

(парадигматичними даними про слово), а символізація виникає під час 

висловлювання (синтагматичному ланцюгу)» [5]. 

Однак не лише вербальні, але й взагалі будь-які семіотичні засоби, які 

здатні виражати, окрім прямого, «денотативного» значення, ще й додаткові, 

«конотативні» смисли, повинні бути визнані з цієї точки зору «символами». 

Саме як особливі «знаки-конотатори» розуміють символи ті семіотики, які 

услід за Л. Ельмсльовим, приймають поняття «конотативної системи», тобто 

такої знакової системи, план вираження якої утворює інша знакова система. 

Конотативні значення здатні виявити поряд зі знаками вербального мовлення 

й різного роду зображення, і архітектурні споруди, й усі можливі предмети 

середовища – все те, що може інтерпретуватися на декількох рівнях 

обмірковування й тим самим виступати в якості символів. Так, згідно з 

У. Еко, трон набуває роль символу в тій мірі, в якій він, окрім «первинного», 

«денотативного» значення, яке вказує на функцію сидіння, виражає ще й 

спеціальне «вторинне», «конотативне» значення, завдяки якому трон 

відрізняється від звичайного крісла, або стільця й вказує на особливий статус 

людини, що сидить на троні [7]. Аналогічним чином К. Метц веде мову щодо 

символічності конотативних смислів в кіно, коли візуальний або звуковий 

мотив наділяється не лише прямим, але й додатковим, конотативним 

значенням, яке, хоч і «виходить за межі денотованого значення, але не 

протирічить йому й не ігнорує його», оскільки цей мотив символізує «певну 

загальну ситуацію або процес, частиною якого він і являється насправді в 

історії, що розповідається в фільмі» [7]. 
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Символізм засобів вираження вторинних, конотативних значень 

відноситься, очевидно, до другого типу, на відміну від символізму мовних 

засобів денотації. Маючи з лінгвістичним символізмом загальний принцип 

смислоутворення, який оснований на взаємодії різнорівневих кодів, цей 

другий тип символічних відношень все ж суттєво різниться від мовних 

механізмів переходу від тексту до смислу. Ця відмінність пов’язана перш за 

все з іншою організацією відношень між кодами. У вербальному мовленні 

функції фонетичного, лексичного і граматичного підкодів сильно 

спеціалізовані й тому вони майже повністю позбавленні самостійності. 

Навіть власне знаковий, лексичний код не може обходитись без фонетичного 

і граматичного кодів. Тим більше без нього не можуть обходитись два 

останніх. Виключення з цього правила його більш за все й підтверджують: 

відомі експерименти футуристів, які позбавляли поетичний текст лексичного 

і граматичного рівнів й підкреслювали тим самим можливості чистого 

звукового символізму («дир., бул, щил…»), або не менш відома фонетико-

граматична конструкція А.Щерби, що побудована поза лексичним кодом 

(«глокая куздра…»), як раз і показують, які сильні деформації відбуваються в 

тексті в разі відсутності якогось одного з кодів мови. 

Інші відношення складаються між кодами у випадку символізму 

другого типу. Коди, що приймають участь в утворенні конотативних значень, 

не настільки жорстко детерміновані, як підкоди вербальної мови. Саме тому, 

їхня участь є не настільки обов’язковою в загальному процесі 

смислоутворення, як співучасть різних рівнів вербальної мови в процесі 

створення денотативних значень. Наприклад, байка, або притча цілком 

можуть бути зрозумілими лише на рівні буквальних, денотативних значень, а 

специфіка літературної критики, згідно з Р. Бартером, саме в цьому і полягає, 

що вона обмежується виділенням у творі якогось конкретного рівня його 

обмірковування – на відміну від науки про літературу, покликаної займатися 

всією множинністю смислів. Ще більш незалежними один від одного можуть 

бути інтерпретації різним смислових шарів невербальних творів, наприклад, 
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картини: її можна обмірковувати і на рівні сугубо денотативного 

мистецького значення, й на рівні сугубо мистецької інтриги, й на рівні 

абстрактних ідей, знаком яких вона може служити, при чому кожен з 

використаних при цьому кодів може використовуватися відносно самостійно. 

Інша відмінність символізму конотативних систем від денотативної 

символічної мови полягає в тому, що зв’язки між одиницями плану 

вираження і змістовним планом у них не настільки жорстко фіксовані й 

визначені, як в словнику вербальної мови. Сама кодифікованість цих зв’язків 

нерідко стоїть під питанням, оскільки актуалізація якогось одного із багатьох 

можливих конотативних значень залежить не стільки від коду, скільки від 

контексту і конкретної ситуації. Так, згідно з Р. Бартом, «символічна мова, на 

якій пишуть літературні твори, за самою своєю структурою є мовою 

множинною…». Так само й невербальні конотативні коди характеризуються 

відсутністю однозначного «словарного» значення у своїх означеннях. 

Наприклад, дорічеська колона, маючи досить стабільне «денотативне» 

значення, яке вказує на функцію опори, як культурний символ може ще й 

безліч конотативних смислів, актуалізованих в залежності від конкретного 

контексту [5]. 

Відрізняючи символізм денотативних і конотативних систем, ми тим 

самим відрізняємо символізм «лінгвістичного» і «риторичного» типів, 

оскільки відомо, що «вивчення смислів, відмінних від «прямого», за 

традицією являється розділом риторики». Цю традицію зберігає й сучасне 

узагальнене розуміння риторики, яку Р. Барт буквально ототожнює з 

сукупністю конотатів й означаючої сторони «ідеології», яка розуміється у 

відповідному семіотичному смислі. На символізм риторичних текстів вказує 

й визначення Ю.М. Лотмана, який трактує риторичний текст як «такий, який 

може бути представлений у вигляді структурної єдності двох (або декількох) 

підтекстів, зашифрованих за допомогою різних, взаємно неперекладних 

кодів». Подібно Р. Барту, У. Еко, льєжським теоретикам групи «Мю», 

ульмським дослідникам візуальної риторики та деяким іншим, Ю.М. Лотман 
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розуміє сферу риторики настільки широко, що включає в неї поряд з 

дискретними знаковими системами також й аналогові іконічні засоби зв’язку 

й навіть бачить специфіку риторичних тропів саме у взаємодії аналогових і 

дискретних інформаційних засобів. Він констатує, що «найбільш звичне 

уявлення про символ пов’язане з ідеєю певного змісту, який в свою чергу, 

служить планом вираження для іншого, як правило, культурно більш 

ціннішого змісту». 

За такого розуміння символами повинні визнаватися «конотатори» – 

всі засоби інакомислення, що складають предмет риторики як в 

традиційному, так і в сучасному, узагальненому смислі цього поняття. Адже і 

метафора, і відображення, і алегорія, і емблема, та інші засоби 

багатоступеневої побудови смислу виявляють символізм якщо не 

«лінгвістичного» то «риторичного» типу, оскільки всі вони денотують 

деякий зміст, конотуючого, в свою чергу значення, яке належить іншим 

смисловим рівням. 
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Співвідношення світської та релігійної етики (на матеріалах етичного 

вчення Т.Котарбіньського)  

 

В галузі етики Т. Котарбіньський був прихильником так званої 

«незалежної етики», тобто такої, яка ґрунтується тільки на емоційних думках, 

сформульованих в процесі людського спілкування, і яка вільна як від релігії, 

так і від будь-якого світогляду. «Незалежна етика» Т. Котарбіньського була 

покликана стати основою не стільки духовної сфери, скільки практичної, 

адже вона мислилася як основа практичної «граматики дії». Проте 

прагматичний й утилітарний підхід до етичних максим не міг викликати 

схвалення в суспільстві, де католицизм здавна посідав міцні позиції. Критика 

незалежної від релігії етики з боку католиків частково була викликана тією 

обставиною, що традиційно в Польщі релігія була і є тим соціальним 

інститутом, який регламентує більшість сфер життєдіяльності суспільства. 

Розуміння етики Т. Котарбіньським мало подвійний характер: з одного боку, 

етика керує духовним життям людини, причому найбільша увага 

приділяється саме керівництву в практичній сфері, з іншого боку, етика у 

вузькому значенні цього слова вчить людській порядності. 

Слід зазначити, що першими професійними кроками 

Т. Котарбіньського як вченого стали дослідження саме у сфері етичної 

проблематики. Його дисертація була присвячена етичним вченням 

англійських позитивістів: Дж.Ст. Милля і Г. Спенсера. Особливу увагу він 

приділив утилітаризму, представники якого тлумачили загальне щастя як 

суму почуття щастя у всіх окремих людей. Але молодий учений висловлював 

сумнів щодо можливості і доцільності поєднання в одному вченні біологізму 

Г. Спенсера й етики утилітаризму. Також він висловлював скептичні оцінки 

щодо можливості знаходження етичних цінностей арифметичним шляхом. 

Тому Т. Котарбіньський розпочав самостійний пошук основ моральних 

приписів.  
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З огляду на те, що постійне прагнення людини знайти сенс своєї 

життєдіяльності часто примушує звертатися до світу релігійних ідеалів і 

цінностей, польський учений зосередив свою увагу саме на релігійному 

фундаменті моралі. Опрацювавши досконально цей духовний шар людства, 

він зробив висновок про принципову спільність корпусу моралі в різних 

світоглядних релігійних системах. Проте, не зважаючи на те, що релігійні, 

насамперед християнські, етичні принципи міцно вкоренилися в 

європейській суспільній свідомості, вчений визнав за необхідне знайти 

відмінну від релігійної можливість обґрунтування універсальних етичних 

норм.  

Серед досліджень етичного вчення Т. Котарбіньського особливо 

хотілося б відзначити роботи його співвітчизників: Г. Писарека, 

Я.Т. Хорошого, Дж. Дудека, А. Семеновського, М. Вейсброта, які 

аналізували етичні погляди засновника праксеології у контексті польської 

філософської думки. В їхніх творах відчувається напруження тих ідейних та 

ідеологічних дебатів, які тривали у польському суспільстві з приводу 

співвідношення світської та релігійної етики у духовному й практичному 

житті індивідів в середині – другій половині минулого століття. Крім того, 

критичному аналізу етичних ідей Т. Котарбіньського були присвячені роботи 

його співвітчизника К. Войтили, більш відомого як Папа Римський Іоанн-

Павло ІІ. Іоанн-Павло ІІ полемізував із Т. Котарбіньським в своїх працях, 

серед яких найбільш відомою стала «Незалежна етика в світлі ідей 

справедливості». По суті, це була дискусія між головним ідеологом нового 

польського світського наукового середовища, що пропагував необхідність 

радикальних змін в духовній сфері на основі атеїстичної позиції, і голови 

могутньої і багаточисельної католицької пастви – Папи Римського, теж 

поляка за походженням. На переконання голови католицької церкви, віру не 

можливо відокремити від філософії, особливо від моральної філософії – 

етики. Понтифік відзначає, що важливою складовою незалежної етики 

(мається на увазі незалежної насамперед від релігії) Т. Котарбіньського є 
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комплекс християнських за своїм походженням цінностей, але при цьому її 

автором замовчується все те, що пов’язане з вірою в Бога, із релігійною 

природою моралі. Такий збіг основних ціннісних засад релігійної та 

незалежної етики Іоанн-Павло ІІ пояснює тим, що християнська етика 

містить у собі у якості своєї частини природну складову (комплекс принципів 

поведінки, які продиктовані здоровим глуздом). Християнська і природна 

етичні системи суть дві сторони моральності людини. Проте етика, яка 

спирається на Божественне Одкровення, доповнює етику, засновану на 

здоровому глузді, і підносить її на вищий рівень. Сама ідея справедливості, 

на думку понтифіка, не може повною мірою втілитися в незалежній етиці. 

Тому, на переконання К. Войтили, «незалежна етика» Т. Котарбіньського 

підходить тільки для переконаних атеїстів.  

Крім того, католиками зверталась увага на утилітарний характер 

етичного вчення польського філософа, яке створювалась, насамперед, для 

забезпечення ефективної діяльності, досягнення практичного успіху, для 

вправного оволодіння технікою й іншими речами навколишнього світу. Але 

духовне обґрунтування цієї етики виявилось поверхневим і 

несистематичним, що, відповідно, не викликало до неї довіри серед 

потенційних прихильників.  

Особливо акцентувалося на великій відповідальності наставників 

молоді, які беруться вчити добру нові покоління людей, відкинувши релігію 

як рудимент минулої доби. Т. Котарбіньський не залишив вичерпного, 

докладного опису власної етичної системи. На його думку, практично 

необхідні лише загальні етичні орієнтири, а решту моральних проблем 

людина може вирішити самостійно, діючи залежно від обставин життя. На 

думку дисертанта, незалежна етика, не дивлячись на її неприйняття з боку 

більшості прихильників релігійної моралі, може стати прообразом 

універсальної професійної етики. У ній містяться конкретні поради і правила 

кращої організації трудової діяльності. В той же час, дистанціювання від 

християнської моралі скоріш було ідеологічним реверансом перед правлячим 
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у Польщі політичним режимом, ніж вимагалось реальними суспільними 

потребами. Адже етичний ідеал польського філософа – терплячого, 

всепрощаючого, милосердного й завжди готового до надання підтримки 

опікуна, що безкорисно робить людям добро, надто сильно нагадує образ 

Ісуса Христа, а заповідь «полюби ближнього свого як себе самого» незримо 

присутня в будь-якій ситуації, що ним схвалювалась. 

Отже, не зважаючи на те, що сам Т. Котарбіньський вважав власну 

етичну систему суто практичною і незалежною від релігії та абстрактної 

метафізики, його етичні погляди суттєво вплинули на розвиток філософії й, 

зокрема, праксеології. Тим самим, він надав філософське обґрунтування 

численним професійним етичним кодексам індустріального, а тепер і 

постіндустріального суспільства. Відповідно, подальші дослідження етичної 

складової праксеології слід проводити у площині світської (професійної) та 

релігійної (християнської) етичних систем. 

На переконання творця праксеології, алгоритми і технології, які 

забезпечують продуктивність раціональної діяльності, мають спиратися на 

міцне етичне підґрунтя. Власний секуляризований варіант етики був 

створений Т. Котарбіньським як своєрідний симбіоз християнських 

цінностей і світських професійно-етичних принципів. При ранжуванні 

пріоритетів діяльності він керувався простою етичною максимою: більш 

важливим є те, що допомагає перемогти зло або його попередити. Загальні 

моральні правила, на переконання польського мислителя, мають бути 

засновані на очевидності і доцільності елементарних норм й оцінок. 

Очевидність останніх визначається совістю, яка в питаннях моралі є 

найважливішим критерієм добра. Кожній порядній людині слід орієнтуватися 

на такі норми як мужність, справедливість і жертовність. Польський філософ 

закликав дотримуватися принципів соціальної порядності і чесності, 

особливо в процесі виконання громадських обов’язків. Моральному осуду в 

незалежній етиці піддано: підлість, егоїзм, боягузтво, несправедливість і 

відсутність сили волі. Етичним ідеалом для польського мислителя виступає 
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енергійний і відповідальний («дбайливий») опікун – тобто така людина, на 

допомогу якої завжди можна розраховувати (терплячий, всепрощаючий, 

милосердний й завжди готовий надати допомогу). Лише такі люди можуть 

бути суб’єктами формування етичних норм у суспільстві. Т. Котарбіньський 

не залишив по собі цілісної етичної системи. На його думку, для практично 

орієнтованої науки достатньо було розробити лише загальні етичні 

орієнтири, а решту проблем морального характеру кожний окремий індивід 

буде вирішувати самостійно, діючи залежно від обставин життя. Відповідно, 

незалежна від релігії етика Т. Котарбінського розроблялась як основа не 

стільки духовної сфери життя окремого індивіда, скільки як практично-

прикладна основа праксеології. 
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Типологія сучасної рольової гри в аспекті соціальних відносин 

 

В сучасній культурі та науці вислів Геракліта про «Вічність, яка грає та 

гральні кості кидає» став популярним афоризмом [11, с 137]. Так само, 

екзистенційні  основи людської діяльності як постійного здійснення певних 

виборів, за рахунок яких особистість формує певні соціальні відносини та 

особисту реальність, можуть бути охарактеризовані в філософському аспекті 

як «гра». Праця Хейзінги «Homo ludens» влучно ілюструє це. Але при 

використанні в даному аспекті метаантропологічної концепції Н. Хамітова та 

С. Крилової рольова гра в бутті особистості постає як актуалізуючий чинник 

саме формування буття [19, с C. 130–131.]. З чого випливає необхідність 

короткого екскурсу в метаантропологію.  Н.Хамітов наводить три типи 

людського буття, за якими особистість проявлює себе: буденне, граничне, 

метаграничне. Буденне означає вимір людського буття, яке є результатом 

реалізації волі до самозбереження та продовженню роду й трактується як 

«родове й цивілізаційне буття» [17, с. 68–69]. Граничне буття – вимір 

людського буття, в якому відбувається свідомий вихід за межі буденності в 

екзистенційний простір, де людина актуалізує особистісні можливості, 

долучаючись при цьому граничному внутрішньому напруженню [18, C. 69–

70]. Метаграничне буття – вимір людського буття, в якому особистість 

трансформує волю на натхнення, а творчість стає актуалізацією як творенням 

себе й простору продуктивної комунікації через подолання трагічного 

напруження граничного буття. Причому, фундаментальною ознакою мети 

граничного буття Н. Хамітов вважає переживання безсмертя особистості [16, 

C. 67–68.].  

http://www.knlu.kiev.ua/faculties/faculty-of-translation/department-of-history-and-geography
http://www.knlu.kiev.ua/faculties/faculty-of-translation/department-of-history-and-geography
http://www.knlu.kiev.ua/faculties/faculty-of-translation/department-of-history-and-geography
http://www.knlu.kiev.ua/faculties/faculty-of-translation/department-of-history-and-geography
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Кожен з описаних вимірів людського буття має свої певні «правила гри», 

за якими можна провести типологічне узагальнення. До того ж, означена 

типологія рольової гри в бутті особистості за варіаціями актуалізації свого 

сенсу співвідноситься із формуванням особистістю соціальних стосунків. 

Якщо ж пригадати моменти існування рольової гри в сучасній культурі 

(священні дії, психодрама, арт-перфоманси, плейбек-театр, традиційній 

театр, тренінги, соціальні ігри, правила етикету, дипломатичний протокол 

тощо), стають помітними сутнісні метаморфози рольової гри в кожному з 

модусів свого існування та практичної реалізації. Таким чином, як виникає 

необхідність виведення типології вже окремо рольової гри, так і стає ще 

більш очевидним її зв'язок із відповідними соціальними стосунками. 

Означених типи рольової гри в культурі (й типів правил рольової поведінки 

людини в суспільстві) чотири: екзистенційна, професійна, треннінгова та 

формальна.   Спираючись на авторитет М. Еліаде, можна знайти такі 

підтвердження припущенню, що священне «входження в роль» та її 

проживання є суттєвим ядром містерії та відповідної поведінки людини, 

пов’язаної із переживанням містеріальності та міфологічності. Міф та 

міфічний «Час Воно» актуалізуються як містерія через imitatio dei, 

наслідування, повторення дій божества в ігровій формі (якщо брати до уваги 

сенсовий зв'язок понять «гра» та «відігрування»). Міф реалізується під час 

містеріального дійства шляхом ритуалу. Тому ритуал закономірно утримує в 

собі ігровий компонент. Задля якості проведення ритуалу є необхідними такі 

риси суто рольової гри як вживання та «відігрування», які стають чи не 

ключовими задля входження в першопочаткову атмосферу архетипу та 

співпричетності йому. З цього органічно витікає ще одна риса гри як такої та 

рольової зокрема: - створення тимчасового простору та перебування в ньому. 

Адже ритуал, як і гра, існує не в хронологічному просторі, а в 

«першопочатковій епосі, коли події відбувалися вперше» [27, с. 114]. 

Тимчасовий простір ритуалу, заповнений вживанням-відігруванням 

архетипічних подій та «заряджений енергією» [27, там же], тим більш є 
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необхідним, що сакральний час не може існувати в часі буденному. Не 

дивно, що і гра, і ритуал несуть у собі потенціал змінення структури світу. 

Яке відбувається через дотик до міфу в ігровій (а часто й рольовій) формі. 

Причому ігрова складова посилюється тим більше, чим більш віддалене 

суспільство від містеріальних початків свого буття. Гра немов стає шифром 

для сакрального буття й архетипічних елементів у ритуалі. Такий варіант 

реалізації рольової гри може як існувати в суто сакрально-ритуальному 

аспекті буття, так і бути інструментом філософського пошуку для 

особистості. Описаний вище варіант, коли людина ігровим чином досягає 

співпричетності сакральному буттю, можна визначити як рольову гру 

екзистенціального типу. Рольова гра тоді є екзистенційною, коли 

актуалізується як інструмент співпричетності до граничного й 

метаграничного буття, слугує потребам людини в еволюційному зростанні та 

піднесенні особистості. Діючи відповідно до основ екзистенційної рольової 

гри людина долучається сакральному, переживає інсайти, займається 

творчістю, діє відповідно до високих етичних ідеалів та цінностей. Й, тим 

самим, трансформує оточуючу реальність.  

Але, продовжуючи аналогію із священнодійством, слід визнати, що сам 

ритуал може бути формальним, а може бути істинним. Так само, як може 

існувати священик, який ставиться до правлення Таїн формально, існує і 

віруючий, що надає Євхаристії схожого соціально-психологічного значення. 

Для нього в потирі для причастя утримуються шматочки хліба та вино, а не 

Тіло та Кров Христова. Для такого священика та віруючого Таїни не 

відбувається, хоча самому формально виконаному ритуалу може надаватися 

конструктивна соціально-психологічна функція. Але так само з рук 

священика, який виконує Таїну формально, може прийняти Святе Причастя 

повною духовною мірою віруючий, який глибоко усвідомлює євхаристичну 

сакральну трансформацію. Може відбуватися й навпаки. Таким чином, у 

суспільстві можуть співіснувати формальний та істинний ритуали. З чого 

витікає паралельне з екзистенійним типом рольової гри існування її 
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формального типу. Причому в своїй істинній формі він (ритуал) зберігає 

сакральний потенціал містерії. Формально виконаний ритуал поступово 

трансформується в обряд. Обряд же можна розуміти як ритуал із «соціально 

витісненою» сакральністю. Обряд навіть може бути прийнятий буденністю 

як частина «родової душевності» та святковості. Обряд частіше може бувати 

чимось більш формальним, ніж ритуал. Але «структурною одиницею» обох 

може бути визнана гра. Таким чином, ритуал стає синонімом «системи 

соціальних кодів (програм)». Означену систему кодів можуть умовно 

називати «правилами гри». Означений приклад ілюструє як співіснування 

екзистенційної рольової гри із формальною, так і трансформацію 

сакралізованих норм «Часу Воно» на певну сумму норм та «правил гри».  

Притому недооцінення формальної рольової гри разом із буттєвими 

основами повсякденності, соціальними нормами, «соціальними іграми», 

усталеними процедурами соціальних інститутів є небезпечним для 

особистості й загрожує анархією для соціуму. Втім, долання меж формальної 

рольової гри є основою культуро творчого процесу в діяльності особистості. 

Формальна та екзистенціальна рольова гра, хоч і проявляються у бутті 

особистості в співіснуванні , не можуть поєднуватися без руйнування власної 

суті. 

Якщо ж брати до уваги варіанти, коли рольова гра є інструментом та 

частиною професійного розвитку (найяскравішим буде приклад актора), з 

цього виходить так само паралельний із двома наведеними вище тип 

професійної рольової гри. У випадку професійної рольової гри вона 

реалізується через зовнішню ефектність своєї реалізації, роботу над роллю, 

теоретизування практики акторської гри, створення ефектних засобів впливу 

на глядача, суто театральні експерименти. Існують намагання поєднати 

екзистенціальну та професійну рольову гру в рамках театрального 

експерименту (найяскравіший приклад – театр Є. Гротовського). Але вони 

рідко досягають гармонійного варіанту втілення цілі через те, що воно 
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вимагає виходу за межі професійного театру, яке рідко є можливим без 

руйнування мистецтва театру як такого.  

Елементом професійної діяльності стає рольова гра і в безлічі 

психологічних шкіл, тренінгів, навчальних систем. Але в даному випадку 

ключовим моментом стає прагнення людини до внутрішнього розвитку, 

особистісної еволюції, самовдосконалення та саморозвитку. Але відбувається 

це без прямої неопосередкованої співпричетності священному буттю. Саме 

тому означений варіант можна типологічно виокремити як тренінгову 

рольову гру.  

Так само як співіснують у житті особистості буденне, граничне та 

метаграничне буття, так співіснують, взаємодіють та співвідносяться 

екзистенціальна, формальна, професійна і тренінгова рольова гра. 

Особистість, яка практикує екзистенціальну рольову гру, ігровим чином 

досягає співпричетності священному, долаючи при цьому межі буденного 

буття. Навіть коли прибічник екзистенційної рольової гри стає учасником 

формально виконаного ритуалу, для нього Таїна все одно відбувається, і весь 

образ світу, в більшості випадків, сприятиме доповненню і розвитку його 

образу світу відповідно до його особистої потреби в співпричетності 

граничному та метаграничному буттю. По суті, він наділяє глибинним 

екзистенційним сенсом все, що потрапляє в його образ світу. Усвідомлення 

того, що інший діє в даний момент за правилами формальної або професійної 

рольової гри, відбувається, за виключенням випадків, коли особистість не 

здатна адекватно оцінювати реальність. Але для практика екзистенційної 

рольової гри глибинний філософський сенс подій не зменшується від того, 

що участь у них беруть не тільки його «колеги» за типом рольової гри. Його 

сприйняття реальності може бути більш цілісним та сенсонасиченим через 

постійне прагнення до спів-творчої спів-причетності екзистенційним основам 

буття. Прибічникам формальної та професійної рольової гри через 

відсутність співпричетності та можливості виходу на граничні та 

метаграничні рівні образ світу на основі священної гри може здаватися, як 
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мінімум, деструктивним або хворобливим  (щодо тренінгової рольової гри, то 

вона може «асимілювати» елементи сакрального на символічному рівні, як це 

може відбуватися в тій же психодрамі). На цьому частково базується 

широковідомий стереотип про «втечу від життя» щодо практиків 

екзистенційної рольової гри. Більше того, саме питання про «втечу від 

реальності» є неможливим для практика священної гри. Адже для нього всі 

рівні реальності є осмисленими та співпричетно пов'язаними між собою. А 

«втекти» від реальності можливо лише в результаті хворобливого 

спотворення особистості. А для деструктивної особистості священна гра не 

може відбуватися у всій цілісності та насиченості сенсом, внаслідок чого 

вона теж спотворюється та перестає бути собою.  

Професійна рольова гра частково актуалізується в буденному бутті, 

частково в бутті граничному. Останнє особливо є вірним, коли мова йде про 

творчу або співтворчу професію, де особистість може реалізувати свій шанс 

виходу за межі буденності навіть при умові, що практика рольової гри стає 

щоденною буденною працею того ж актора.  

Тренінгова ж рольова гра цілком знаходиться в граничному бутті через 

те, що однією з цілей тренінгу як такого є подолання своїх меж та 

саморозвиток. Але екзистенціального досвіду досягають не через рольову 

співпричетність священному, а через певний тренінг. Перехід від граничного 

до метаграничного буття в тренінговій рольовій грі може відбуватися 

катарсичним або інсайтовим чином через те, що вона утримує в собі 

потенціал розвитку особистості та може асимілювати сакральні елементи на 

символічному рівні (як це відбувається в тій же символдрамі або міфодрамі). 

Але в момент означеного «мета-переходу» тренінгова рольова гра може 

трансформуватися в екзистенціальну рольову гру.  

Одним із важливих моментів є те, що всі чотири типи рольової гри можуть 

бути поєднані в одній точці своєї актуалізації – особистості. 

Таким чином, сучасна типологія рольових ігор в культурі, яка включає 

в себе екзистенціальну, професійну, тренінгову та формальну рольову гру, 
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описує закономірності особистісної ролі формування соціальних відносин у 

сучасності. Всі наведені типи рольової гри у культурі поєднані за ігровим 

компонентом. Що апелює до афористичного визначення буття особистості, 

яка трансформує та актуалізує буття немов яскраву «гру». У кожній з них 

людиною створюються відповідні соціальні відносини. 

Екзистенціальна рольова гра має найбільший потенціал трансформації 

буденного буття. Який знижується за мірою зниження її екзистенціального 

компоненту. У річищі ж формальної рольової гри задля трансформації 

буденного буття необхідно вийти за її межі. Можливість еволюційного 

розвитку ігрового буття особистості як переходу від формальної до 

професійної, тренінгової або екзистенціальної рольової гри здійснюється 

через певний «мета-перехід» як сенсотворчий акт самопізнання й 

самотворення. Рівень проявлення екзистенційної рольової гри в культурі 

прямо пропорційний сакралізації буття. Вона є є носієм, зберігачем та 

основою для проявлення архетипів в культурі. 

Слід зазначити, що у річищі рольової гри в культурі формуються 

основні поведінкові програми як «правила гри». У суспільстві із яскраво 

проявленою рольовою грою в культурі можливий зворотній вплив священної 

гри на нього, і навіть на державу. Рольова гра в культурі формується на 

основі екзистенційної рольової гри. А формальна, професійна і тренінгова 

рольові ігри сприяють проростанню ігрового буття в буденність.  

Екзистенціальні виміри рольової гри (її буденне, граничне та 

метаграничне буття в значенні формальної, тренінгової та екзистенційної 

рольової гри) співіснують паралельно і в рольовій грі як такій, і в фокусі 

особистості. Особистість та її вибір визначають перевагу певного з них в 

ігровому процесі. «Мета-перехід» у рольовій грі може бути проявлений у 

вигляді інсайту або катарсичних переживань. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що в метаантропологічному 

аспекті особистісна роль у формуванні соціальних відносин корелює із 

сенсотворчістю і культуротворчістю. 
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Психологічна природа процесу прийняття рішення особистістю 

 
Конкретна форма людської активності опосередковується 

суб’єктивним образом дійсності та рішеннями, що відповідають цьому 

образу. «Прийняття рішення» розглядається як системно-організувальний 

елемент усього процесу діяльності, як акт, що забезпечує її 

цілеспрямованість і адекватність. У сучасних дослідженнях, на зміну 

визначення ―прийняття рішення‖ як центрального етапу в діяльності, що 

слідує за переробкою інформації і передує виконавчим діям, прийшло 

розуміння «прийняття рішення» як центрального моменту окремих фаз, 

операцій, які входять у склад дії. 

Подальше ускладнення організаційних і особистісних рішень, коли ні 

інтуїція, ні здоровий глузд, ні вроджений розум не можуть гарантувати 

правильного вибору з можливих альтернатив; розробка й оперування 

поняттями «великих» і «малих» систем управління, коли стало важливим 

визначити етап, на якому закінчується формування та розпочинається 

виконання якого-небудь рішення; жорсткі вимоги щодо оптимізації процесу 

управління, навчання управлінського персоналу прийняття гнучких, 

оптимальних рішень в умовах збільшення потоку інформації та зростання 

можливих альтернатив – усе це актуалізує запитання: «Як людина приймає 

рішення?». Тобто, проблему дослідження психологічних механізмів 

прийняття рішення. 

Удосконалення управління потребує наукового аналізу й 

обґрунтування змісту діяльності керівника, що орієнтована на розв’язання 

актуальних проблем [1] економіки, політики, освіти тощо. Вибір керівником 
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найоптимальнішого, най адекватнішого даній конкретній ситуації способу 

розв’язання управлінських проблем визначається як управлінське рішення 

[2]. Прийняття рішення (ПР) – поняття функціонально ширше. Воно 

забезпечує планування, організацію та контроль діяльності не лише системи, 

якою керують, але й системи, що приймає управлінське рішення. При цьому 

розрізняють рішення [3] і ПР [4]. Рішення є остаточним результатом, 

вододілом процесу ПР. ПР містить у собі дії та психічні процеси, які ведуть 

до моменту вибору та відбуваються після нього.  

Спеціалісти різних профілів у поняття «ПР» вкладають 

неспівпадаючий зміст, тому що включають його в різні концептуальні 

системи. Зазвичай під прийняттям рішення розуміють процес вибору однієї 

альтернативи з декількох можливих. Це дуже загальне визначення, уточнення 

та конкретизація якого приводить до розгалуження напрямків дослідження 

ПР. По-перше, у напрямку визначення предметного змісту процесу ПР [5] 

визначаються рішення, що пов’язані з грошима (економічні) [6] і з 

людськими ресурсами (соціально-психологічний аспект) [7]. По-друге, 

розглядаються процеси ПР [8] і виконування завдання [9]. При цьому в усіх 

випадках психологічні аспекти ПР розглядаються, як один із важливих 

чинників, що впливає на процес ПР особою. Незважаючи на очевидність 

останнього, стратегічне завдання з дослідження психічних процесів, що 

відбуваються під час ПР, не ставилось. 

Розвиток теорії ПР як дисципліни, що відповідає всім критеріям 

науковості та спирається на методи досліджень і результати багатьох, інколи 

віддалених галузей знання, можливий у межах міждисциплінарної 

методології. При цьому виникає потреба в розробці стратегії дослідження, 

усвідомлюється необхідність пошуку єдиних (інтегральних для різних 

напрямків) критеріїв, що впливають на ПР. Такими критеріями є рівні 

організації явища (ПР) особою. 

Дослідити, зрозуміти природу складного процесу ПР можливо на 

основі системного підходу, тобто розгляду прийняття рішення в тій множині 
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зовнішніх і внутрішніх відносин, у яких воно існує як цілісна система. Тільки 

на системній основі можуть бути об'єднанні численні сфери дослідження 

процесу ПР. 

Складний об’єкт буде представлений як система, коли ми: 

1. Виділимо його з оточення через розрив його зв’язків, або зберігши їх у 

формі властивостей-функцій. 

2. Позділимо його на частини (механічно чи відповідно до його внутрішньої 

структури) й отримаємо таким чином сукупність частин. 

3. Пов’яжемо частини разом, перетворивши їх на елементи. 

4. Організуємо зв’язки в одну структуру. 

5. Укладемо цю структуру на попереднє місце, окресливши таким чином 

систему як ціле. 

Виділяючи ПР як функцію системи, ми вже звертали увагу на те, що 

воно детермінується заданими ззовні та продукованими зсередини 

факторами. У питанні про роль різних чинників у процесі вибору можливо 

виділити дві крайні позиції у психології. 

Суб’єктивістська – домінує в працях із проблем волі та дуже популярна 

в житті. Відповідно до ней людські рішення цілком чи здебільшого 

обумовлені структурою особистості, яка визначається як сукупність таких 

якостей особистості, як здібності, темперамент, ступінь страху, сила волі і 

т.п. 

Ситуаціонізм – найрадикальніший представник – Б. Скінер (1971). 

Згідно з цією позицією, не особистість, а зовнішнє середовище (фізичне й 

соціальне) є визначальним чинником людських рішень. 

Обидві позиції не дають змоги пояснити постійності та мінливості 

людських рішень, що підтверджує багатофакторну детермінацію того чи 

іншого рішення. Людина, що виконує завдання, бере до уваги не лише 

чинники, що обумовлюють її структуру, але й процес формування уявлення 

про неї (суб’єктивні та позапроблемні предметні чинники, а також 

сформовані внутрішні й зовнішні психічні чинники).  
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У дослідженнях М. Бьоркмана і Ю. Козелецького було зазначено, що 

реакції людини залежать не тільки від спонукальних стимулів, але й від 

генезису ситуації, яка викликає дії людини. Унаслідок виникла необхідність 

відповіді на запитання: як процес впливу структурних (проблемних), а також 

позапроблемних і суб’єктивних чинників на формування спонукальних 

стимулів (внутрішніх і зовнішніх психічних чинників) керує процесом 

прийняття рішення (програмуванням поведінкових актів). Верхньою межею 

виділення ПР є поведінковий акт.  

Системний підхід неможливий без аналізу елементів системи. Якщо ми 

розглядаємо елементи ПР, то повинні аналізувати властивості-функції, тому 

що немає властивостей функцій – немає й елементів. 

Виділимо такі властивості-функції – елементи системи ПР: оцінка 

проблемної ситуації; формування образу завдання та прогнозування розвитку 

проблемної ситуації; спонукання до досягнення суб’єктивної корисності. 

Саме ці елементи забезпечують здійснення вибору (актуалізацію) певної 

альтернативи. Зміна змісту елементів (структури) системи пов’язана зі 

зміною типу зв’язку з розвитком [10]. У системі «прийняття рішення» 

виділяються такі зв’язки: нейропсихологічні; емоційні; когнітивні, які 

забезпечують перебіг процесу прийняття рішення. Кожній особистості 

притаманний певний набір зв'язків. Вони функціонують одночасно, 

підтримуючи функціонування системи та іншого типу зв’язку. При цьому 

відбувається лише зміна диспозиції зв’язків, вони нашаровуються, 

поглинаються, але не зникають (шукай пояснення на нейропсихологічному 

рівні). 

Виключивши із процесу прийняття рішення характер відповідного 

завдання, на цьому вищому рівні абстракції, визначаються такі елементи 

прийняття рішення: 

Інформаційний (інформація про «навколишній світ» – чинники 

середовища, що обмежують дії системи, яка приймає рішення). 

Які існують джерела інформації? 
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Перше джерело інформації – це дослідницька діяльність, яка базується 

на активному пошуку інформації, як у зовнішньому середовищі, так і в 

довготривалій пам’яті. 

Другим джерелом є інформація про результати попередніх рішень, яка 

отримується  каналами зворотного зв’язку. Особа, що виконує завдання, не 

виконуючи окремих дослідницьких операцій, отримує інформацію через 

сприйняття (вербальних і невербальних сигналів). Ця інформація може 

впливати на його подальші рішення. 

Третім джерелом інформації є інформація, яку отримали в результаті 

передбачення. Ситуація в даний момент  визначається тим, що очікується в 

майбутньому. 

Ціннісний (комплекс цінностей, що враховуються системою та 

визначають характер і ступінь ризику). 

Програмний (правила рішення, якими керується суб’єкт дії, − 

аксіоматичні, евристичні). 

Стильовий (взаємини між вищеперерахованими елементами). 

Визначивши елементи ПР, ми повинні пам’ятати, що ПР – це завжди 

процес їхньої взаємодії, який обумовлює вибір системи, що приймає 

рішення. На основі інтеграції з багатьох можливостей ―вибирається‖ 

(актуалізується) одна, яка дозволяє організму чи машині досягти найбільшої  

суб’єктивної ефективності – цілей і мети діяльності. Слід уточнити, що 

результатом ПР є не мета, чи її досягнення, а вироблений «образ завдання», 

способи (етапи) його виконання та прогноз досягнення цілей і мети 

діяльності. 

Нам хочеться вірити в те, що ми можемо ухвалювати рішення, які 

ґрунтуються на раціональному мисленні. Проте, якби люди вчиняли тільки 

відповідно до принципів раціонального вибору, якби їх переваги були 

транзитивними, якби вони ніколи не приймали помилкових рішень, то 

дослідження щодо ПР не мали б смислу. Насправді, на ПР впливає величезна 

кількість факторів, зазвичай, непередбачуваних і неформалізованих 
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(наприклад, особистий інтерес особи, яка приймає рішення, стосунки в 

середині колективу, складність, а інколи й невизначеність причинно-

наслідкових зв’язків між проблемою, яка розв’язується, і ситуацією, у якій 

приймається рішення). 

Для з’ясування запитання про функціональну відповідність та 

адаптивну поведінку живих систем виділяється чотири рівні, на яких 

розглядаються: фізіологічні аспекти проблеми ПР (І рівень); психологічні 

аспекти ПР (ІІ рівень); соціально-психологічні аспекти ПР (ІІІ рівень), 

математико-кібернетичні аспекти ПР (ІV рівень). 

Фізіологічний аналіз процесу ПР у лабораторії П.К. Анохіна дозволив 

виявити такі основні фактори, що визначають прийняття рішення, як 

мотивація, кількість і якість підкріплення, час і вірогідність підкріплення [8]. 

Психологи вивчають особливості людської системи переробки 

інформації. Розглядаються гіпотези про те, як впливають особливості 

організації людської пам’яті на процес ПР тощо. Психологічна проблематика 

«ПР» виділяється в контексті дослідження довільних рухів і вольових актів. 

У соціально-психологічному аспекті домінує дослідження ПР як 

процесу регуляції сумісної діяльності. 

Отже, виділено саме «рівні проблеми», а не рівні організації явища 

(ПР), що становить предмет нашого дослідження. Конкретно-предметний 

підхід до виконання завдань диктує специфічну особливість даного підходу − 

відсутність жорстких критеріїв, що дали б змогу розрізняти різні рівні 

дослідження, тому вони не мають чітко окреслених меж, постійно 

перекривають один одного. 

Відмовившись на певному етапі (надалі ми повернемось до них в іншій 

формі) від спроб відповісти на запитання: «Чому ми приймаємо саме таке 

рішення?», «Як прийняти найкраще рішення?», … вони за суттю та за 

формою не можуть привести до розгадки проблеми творчого виконання 

завдання, спробуємо відповісти на запитання: «Як ми приймаємо рішення?», 
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«Які психологічні детермінанти вибору?», «Які «елементи» системи 

«людина» включені в процес прийняття рішення?». 

При розгляді прикладних (інформаційних, предметних, ситуаційних, 

галузевих) аспектів ПР − це не тільки початковий процес якої-небудь 

діяльності, але й результат дуже тонкої та об’ємної роботи, що виконується 

мозком. У сферу уваги, крім процесу вибору, включається стадія, що передує 

акту вибору, яка його формує й визначає спрямованість. Виявилось, що ПР 

неможливе без цієї стадії, яка визначає які обставини повинні бути враховані 

при ПР, із якого набору потрібно вибирати найадекватнішу діяльність 

організму. У такому розумінні вираз «система прийняла рішення» вказує на 

кінець одного, досить розгалуженого процесу та початок іншого. Акт вибору 

тісно пов'язується з процесами сприйняття стимулів, з одного боку, і 

спонуканням до поведінкових реакцій − з другого. 

У добу взаємодії та взаємопроникнення наук знання, які накопичені в 

результаті дослідження «прийняття рішення», залишаються розрізненими, 

що негативно позначається на їхньому практичному застосуванні. З одного 

боку, існує досить розроблений арсенал математико-кібернетичних методів, 

заснованих на ідеях «жорсткого раціоналізму», які недостатньо враховують 

соціальні аспекти проблеми. З другого боку, передусім останніми роками, 

з’явилося багато вітчизняних і зарубіжних видань, у яких спроби вивчення 

психологічного (нерідко соціального) аспекту процесу прийняття рішення 

часто поєднуються з популістськими рекомендаціями. Усе це призвело до 

недовіри суб’єктів, що приймають рішення, до існуючих теорій і практичних 

рекомендацій. Розробка проблеми ПР на системній базі, розгляд чинників, 

елементів, зв’язків системи ПР дозволить позбавитися недоліків попередніх 

підходів дослідження ПР. 
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Рівні особистісної регуляції поведінки людини 

 

Дослідження регуляції людської поведінки встановили, що будь-яка 

людська дія має дві протилежні тенденції, два рівня психічної регуляції 

орієнтовно-дослідницкої діяльності. 

Перший ґрунтується на фіксації орієнтування в об'єкті і складі, 

послідовності його перетворень. Активність суб’єкта цілеспрямованих дій в 

даному випадку виявляється лише тоді, коли випробуваний набір впливу на 

об’єкт не приводить до потрібного результату (проводиться коригування або 

в уявленнях про об’єкт, або у послідовності дій, які повертають ситуацію до 

вихідного рівноважного стану). 

Поведінка на другому рівні психічної регуляції має протилежну 

спрямованість. У ситуації, коли суб’єкт отримує стійкий і запланований 

результат при впливі на конкретний об'єкт, активність суб’єкта 

спрямовується в двох можливих напрямках: зміна орієнтовної основи дії з 

об’єктом і зміна самого об’єкта взаємодії. 

Основна відмінність між описаними вище рівнями психічної регуляції 

полягає в тому, що в першому випадку активність суб’єкта викликається 

зовнішнім порушенням рівноваги. У другому випадку суб’єкт сам руйнує 

усталену рівновагу, спрямовуючи свою активність на нові форми взаємодії. 

Зазначені тенденції чітко представлені в двох основних лініях 

психології особистості, які, як зауважив Г. Олпорт, сходять до намічених 

Лейбніцем і Локком філософським традиціям. 

«Лейбніцівська» лінія це шлях вивчення особистості як органічної 

єдності, що є джерелом активності, інтегруючим різні прояви дії. 

«Локківська» лінія це шлях розгляду людського індивіда через тлумачення 

елементарних актів його поведінки, приписування індивіду в якості головної 

мети підтримку стану рівноваги із середовищем. 
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«Локківська» лінія представлена в психології фрейдизмом, 

необіхевіорізмом. Активність людини, згідно із цими теоріями, спрямована 

на підтримання гомеостазу, рівноваги, на компенсацію зовнішніх 

пертурбацій. 

На противагу гомеостатической моделі особистості Г. Олпорт, 

А. Маслоу, К. Роджерс та інші дослідники захищали ідею безперервного 

становлення, розвитку, вдосконалення особистості (подібну точку зору 

підтримують в тій чи іншій інтерпретації і вітчизняні психологи). Згідно з 

ними, активність людини спрямована на «подолання», на створення 

«напруги», на постійний розвиток. Люди, які самоактуалізуються, по 

А. Маслоу, прагнуть зробити в обраній ними професії все можливе і 

удосконалитися настільки, щоб досягти вищого рівня компетентності, на яку 

вони здатні. Е. Еріксон бачив головну спрямованість розвитку дорослої 

людини в «не заспокоєності», в породженні нового. У тій мірі, в якій 

особистість виявляється «заспокоєною», вона перестає рости і збагачуватися, 

що веде, за думкою Еріксона, до застою, регресу, до відходу в невроз. 

Існує очевидна відповідність між базовими теоретичними 

положеннями двох основних ліній у психології особистості і об'єктом 

досліджень, аналізу, доказів вихідних принципів. Якщо фрейдизм і 

необіхевіоризм центральним об’єктом своїх робіт обрали «середню людину» 

(на це вказувала, зокрема, К. Хорні, яка стверджувала, що 3. Фрейд оголосив 

властивостями людської природи деякі риси невротиків, що належать до 

«середнього класу» західної цивілізації), то представники іншої групи 

дослідників, на противагу першій, спиралися у своїх аргументах на вивчення 

видатних представників Людства. 

Примирення зазначених тенденцій в психології особистості можливо 

завдяки співвіднесенню і розкриттю поняття особистості через його 

протилежність поняття індивіда. Психологічно аналіз двох рівнів у психічній 

регуляції поведінки людини дозволяє пов'язати їх з двома центральними для 
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психології поняттями індивід і особистість, і підвести під них загальну 

підставу для аналізу і зіставлення характер активності людини. 

Для індивіда (перший рівень психічної регуляції) характерне прагнення 

до збереження засвоєних орієнтовних схем дій, до підтримання відповідності 

між людиною і вимогами розв'язуваних завдань, і , в більш широкому плані, з 

навколишньою реальністю.  

Для особистості (другий рівень психічної регуляції) найбільш 

органічна ломка старих форм діяльності, усталених відносин, активний рух 

до якісно нових завдань, які зажадають від неї якісно нового рівня психічної 

активності. Наведемо тут слова І.В. Гете, які яскраво характеризують 

особистісний тип психічної регуляції: «Мене завжди називали улюбленцем 

долі. Я і не збираюся бурчати з приводу своєї долі або нарікати на життя. 

Але, по суті я сміливо можу сказати, що за сімдесят п’ять років не було у 

мене місяці, прожитого в своє задоволення. Вічно я перевертав камінь, який 

так і не ліг на місце». 

Таким чином, особистісно-індивідуальні рівні психічної регуляції 

характеризують базову орієнтацію активності людини в тій чи іншій 

діяльності. Здібності, відносини, цінності, мотиви, самооцінка, типові 

емоційні реакції, настрій, моральні принципи і соціальну поведінку і багато 

іншого, що традиційно вкладалися у поняття «особистість», це лише 

невід’ємні атрибути зазначених рівнів психічної регуляції. 
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Аналіз наукового дискурсу з проблематики психолого-педагогічної 

діагностики особистості 

 

Комплексне психолого-педагогічне дослідження особистості має 

тривалу неоднозначну історію, що не втратила своєї актуальності в сучасній 

психолого-педагогічній науці та практиці. Ідея цілісного дослідження 

людини перетворюється на ключовий методологічний принцип, стрижневий 

як для загальної, так і для педагогічної психології. Спроби втілення 

зазначеної ідеї мали місце вже на початку становлення вітчизняної науки, 

тому звернення до психолого-педагогічного досвіду являється необхідним. 

Метою нашої статті є здійснення історико-педагогічного аналізу 

психолого-педагогічних досліджень особистості дитини кінця ХІХ – першої 

третини ХХ століття. Запропоновані часові межі обумовлені масовим 

входженням тестування як засобу психолого-педагогічної діагностики в 

освітній простір України. 

Інтерес до вивчення дитини серед лікарів, вчителів, батьків почав 

спостерігатися наприкінці ХІХ століття. На даному історичному етапі дитина 

виступала об’єктом і предметом дослідження окремої науки, педології [2]. 

Основним її завданням стало комплексне вивчення духовної та фізичної 

природи дитини за допомогою основних методів, до яких відносили: 

біографічний, спостереження, природний та лабораторний експеримент, 

вивчення продуктів дитячої творчості, анкетування та тестування. Під 

упливом поглядів представників російської психолого-педагогічної еліти 

А. Бернштейна, В. Бехтерєва, П. Каптерєва, К. Корнілова, О. Лазурського, 

О. Нечаєва, М. Рибнікова, Г. Россолімо, М. Румянцева, які, в свою чергу 

черпали ідеї зарубіжних науковців (А. Біне, Б. Бекінгема, Ф. Гальтона, 

Г. Еббінгауза, Д. Кеттела, С. Кортіса, Г. Мюсстерберга, Д. Райса, Т. Сімона, 

Е. Торндайка, Л. Термана, С. Холла, Х. Чайдлса, В. Штерна), вітчизняні 

дослідники дореволюційного періоду (С. Ананьїн, М. Ланге, М. Павлова, 
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І. Сікорський, Я. Чепіга) розробили власні тестові випробування, спрямовані 

на дослідження психіки дитини з урахування автентичності українського 

суспільства. 

Так, коло наукових інтересів С. Ананьїна було зосереджено навколо 

вивчення психічних процесів і функцій індивіда: «Дослідження з теорії 

пізнання» (1912); дослідження моральних ідеалів учнів: «Дитячі ідеали» 

(1911); мети, завдань, змісту освіти: «Історія педагогіки» (1911), «Нариси з 

педагогіки середньої школи» (1914), «Сучасна доба і виховання» (1922), «До 

питання про знесення класно-урочної системи» (1924); висвітлення проблем 

естетичного виховання, зокрема, музичного: «Психологія музичних 

переживань» (1923), «До вивчення музичного боку дітей та дитячої музичної 

здібності» (1924), образотворчого: «Дитяча художня творчість і педагогічні 

збочення» (1928), трудового виховання: «Трудове виховання, його минуле і 

сучасне» (1924). 

Вітчизняна дослідниця М. Павлова досліджувала психічні процеси, 

стани, інтереси дитини на основі природного експерименту. «Поставивши 

дитину у природні, звичні для неї умови, ми ближче підходимо до неї, її 

життя, змушуємо проявлятись її пам’ять, увагу, уяву, її розумові інтереси, 

ідеали та інші сторони її індивідуальності» [7, с. 10]. Застосовувати даний 

метод М. Павлова радила у випадках, коли спостереження та біографічний 

метод не могли дати вичерпної інформації стосовно реакції дитини. 

Природний експеримент, на думку дослідниці, займав проміжну позицію між 

спостереженням і лабораторним експериментом, до останнього він був 

близький тим, що експериментатор свідомо створював умови, за яких міг 

цілеспрямовано спостерігати за проявами дитячої психіки. Ряд дослідників 

(М. Павлова, П. Каптерєв, К. Корнілов, М. Рибніков, В. Смірнов, 

М. Румянцев) вважали тести різновидом природного експерименту.  

Науково-педагогічна діяльність лікаря-психіатра І. Сікорського 

зосередилася на дослідженнях працездатності та втоми дітей (1870); вивченні 

особливостей розумової праці та морального розвитку (1911). Особливу 
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увагу дослідник приділив науково-дослідній роботі з «дефективним» 

дитинством. З метою виявлення відхилень у розумовому розвитку, поведінці 

дітей, український дослідник створив Лікарсько-педагогічний інститут (1903) 

у Києві, у складі якого функціонувала психологічна лабораторія та 

педагогічна амбулаторія, в яких фахівці здійснювали психолого-педагогічну 

діагностику, психокорекцію, надавали консультативні послуги [5]. 

Різноманітність наукових інтересів вченого знайшла своє відображення 

у численних наукових працях: «Про заїкання» (1889), «Збірка наукових 

статей по питаннях загальної психології, виховання та нервово-психологічної 

гігієни» (1900), «Душа дитини» (1901), «Загальна психологія з фізіономікою 

у ілюстрованому додатку» (1911) тощо.  

Завдяки кропіткій праці українського психолога, педагога М. Ланге при 

Новоросійському університеті (м. Одеса) в Україні було відкрито першу 

психологічну лабораторію (1895), в якій здійснювалися експериментальні 

дослідження по вивченню сприйняття, уваги, волі [1]. Створення даної 

установи стало поштовхом до впровадження експериментальних методів 

дослідження дитячої особистості в освітній простір України. 

Вітчизняний педолог Я. Чепіга відстоював доцільність комплексного 

дослідження дитячої психіки в межах педології як науки, що повинна 

замінити педагогіку, яка не відповідає вимогам суспільства: «раніше пізнання 

про дитину здобувалися або особистими випадковими спостереженнями, або 

своїми особистими почуттями, переживаннями, уявленнями та згадками про 

свої дитячі події і поводження. Шкільне життя дитини, її розумова робота не 

вивчалися шляхом наукових дослідів, а були більше в країні фантазії, гадок 

та особистих міркувань. І такі важливі прояви шкільного життя як утома, 

уявлення, навіювання, типи сприймання, пам’яті тощо не могли бути 

вивченими простим спостереженням, для них потрібна була точна й стала 

наука дослідження, потрібен був експеримент. З цієї потреби в точній науці 

про дитину як об’єкт виховання виникла експериментальна педагогіка, або 

педологія» [8, с. 5].  
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Таким чином, у дореволюційний період, актуальними були 

дослідження індивідуально-психологічних особливостей дитячої особистості, 

рівня її обдарованості чи відсталості, сформованості психічних процесів, 

навчальних досягнень тощо. «Дореволюційне» дослідження було орієнтовано 

на індивідуальну діагностику та персональну роботу з дитиною через 

спостереження, експеримент, тестування.  

Українська психолого-педагогічна наука двадцятих років ХХ століття 

характеризувалася прогресивністю та стрімким розвитком психолого-

педагогічних новацій. Використовуючи на практиці ідеї зарубіжних шкіл та 

напрямів, вітчизняні діячі створювали власні течії (експериментальна 

психологія, рефлексологія, педологія, психотехніка), в межах яких 

здійснювалося вивчення природи дитини.  

Тридцяті роки ХХ століття ознаменувалися масовим 

переформатуванням уваги педагогів із дослідження індивідуальності дитини 

на вивчення дитячого колективу як основного фактору виховного впливу. З 

огляду на це, «радянський тест» став здебільшого груповим (колективним) і 

відзначався спрямованістю на визначення досягнень не окремої особистості, 

а особистості як складової частини колективу. Впровадженням 

експериментальних методів дослідження індивідуально-психологічних 

особливостей дітей шкільного віку, динаміки розвитку та функціонування 

дитячого колективу, опікувалися спеціалізовані установи, зокрема, 

Український науково дослідний інститут педагогіки (УНДІП), інститути 

охорони здоров’я дітей та підлітків (ОЗДП), лікарсько-педагогічні кабінети, 

досвідно-педологічні станції. Окрім вище перерахованих установ, психолого-

педагогічні дослідження активно впроваджувалися в межах психологічних 

шкіл.  

Широко відомою була Харківська психологічна школа, що розпочала 

власну діяльність у 1931 р. і залишалася осередком не тільки української, але 

і російської психолого-педагогічної думки. Основним завданням, що стояло 

перед працівниками даної установи, було вивчення засобів, цілей та мотивів 
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дитячої діяльності через дослідження сенсорних дій (В. Аснін, 

О. Запорожець), розумових дій (В. Аснін, О. Запорожець, К. Хоменко), 

мнемічних процесів (П. Зінченко), особливостей естетичного сприйняття 

(Д. Арановська, О. Запорожець, О. Кінцева, Т. Титаренко), мовленевої 

компетентності (Г. Луков), формування понятійного мислення (О. Кінцева); 

діагностики дитячого колективу (О. Залужний) [9].  

Київська експериментальна школа комплексно досліджувала 

особливості психіки дитини. В її межах досліджувалися питання психології 

особистості (Г. Костюк, О. Раєвський), політехнічного навчання, 

профконсультування та профорієнтації (П. Пелих, Л. Гордон); розвитку 

пізнавальної, емоційної сфер особистості (Д. Ніколенко); корекції 

втомлюваності (І. Карпова); основ дитячої психофізіології (Є. Видро) [4]. 

Для діагностики мотивації девіантної поведінки неповнолітніх дітей 

широко використовували тести, розроблені співробітниками наукових 

установ. Так, якщо для роботі зі школярами актуальними бути тести на 

визначення рівня шкільних досягнень та розумового розвитку, то для роботи 

з вищеназваною категорією дітей застосовувалися методи діагностики 

емоційної сфери як такої, що визначала стимули домінуючих гіпер та гіпо 

емоцій, які, в свою чергу, сприяли відхиленню поведінки суб’єкта від норм, 

установлених державою та суспільством [3].  

Вітчизняні психолого-педагогічні дослідження першої третини ХХ 

століття асоціюється з діяльністю Г. Ващенка, О. Залужного, Г. Костюка, 

А. Мандрики, Я. Чепіги. Аксіологічний аналіз наукової спадщини 

прогресивних педагогів дозволив нам проаналізувати персональний внесок у 

теорію та практику психолого-педагогічного діагностування дитини. Так, 

Г. Ващенко розробив систему тестів обдарованості (1926) та здійснив масову 

перевірку дітей шкіл Полтави (1927). О. Залужний подав власну 

класифікацію тестів (1926), створив автентичний тест на визначення рівня 

організованості дитячого колективу (1930), який можна вважати 

першоосновою до створення методу соціометрія, аналізував наукові праці 
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зарубіжних та вітчизняних колег, що висвітлювали методологію тестування 

(1926). Стояв на позиції тестів як допоміжного методу вивчення дитячої 

особистості та колективу. Коло наукових інтересів Г. Костюка було 

зосереджено на тестах успішності як способу обліку шкільної праці та 

загального розвитку дітей (1928), був автором перших «безбланкових» тестів 

(1928). А. Мандрика окреслив теоретичні передумови виникнення тестів 

(1925), запропонував власну класифікацію тестів (1925), підняв питання 

об’єктивності вчительських оцінок (1926), обґрунтував надійність тесту 

порівняно з іншими методами діагностики (1928), визначив вплив місця 

розташування завдання на кінцевий результат (1928). Дослідницька 

діяльність Я. Чепіги зосередилася на методологічних засадах тестування: 

вимогах до процедури тестування, принципах побудови тестів, вимогах до 

осіб, що здійснюють тестування (1926); аналізі зарубіжних тестових методик 

з арифметики (1926), читання (1926) з метою їх подальшої адаптації до умов 

вітчизняної школи.  

Таким чином, здійснений нами історіографічний аналіз дозволяє 

стверджувати, що дослідження особистості дитини 20-х років ХХ століття 

здійснювалося через використання тестів загальної та спеціальної 

обдарованості. Тестування початку 30-х років ХХ століття було 

переорієнтовано на дослідження колективу, внаслідок чого масового 

розповсюдження набули дослідження трудової поведінки членів шкільної 

групи. До перспектив подальших наукових розвідок варто віднести аналіз 

дослідження дитини у повоєнні часи та період панування радянської влади.  
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Професійна інтеріоризація особистостей у соціально-психологічному вимірі 

 

У сучасній психології, через переважання в ній зовнішнього 

детермінізму, генезис особистості, перш за все, визначається соціальними 

факторами, відтак, закони соціогенезу вказують на залежність розвитку 

особистості від розвитку суспільства, до якого вона адаптується в процесі 

становлення. Саме ж становлення особистості в руслі цієї тенденції пов’язане 

з процесом інтеріоризації суспільних відносин, завдяки чому поняття 

«соціальна адаптація» конкретизується як: «перетворення суспільних мотивів 

в особистісні» (Л.І. Божович, П.М. Якобсон); «засвоєння суспільного 

досвіду» (О.О. Бодальов, О.М. Леонтьєв, Б.Ф. Ломов); «оволодіння нормами, 

зразками та еталонами суспільства» (М.І. Бобнєва, М.І. Воловікова, 

Л.І. Рувінський, В.Е. Чудновський); «входження у соціальне середовище та 

інтеграція в ньому» (О.Г. Асмолов, А.В. Петровський). 

У найзагальнішому сенсі інтеріоризація розуміється як формування 

внутрішніх структур людської психіки в процесі засвоєння зовнішньої 

соціальної діяльності, адже, як зазначав Л.С.Виготський, будь-яка функція 

психіки первинно створюється як зовнішня, соціальна форма спілкування 

між людьми, як трудова або інша діяльність, і лише потім, в результаті 

інтеріоризації, стає компонентом психіки людини [2, с. 198–199]. Таким 

чином, в контексті дослідження особистості професіонала слід говорити про 

його професійну інтеріоризацію, яка полягає у формуванні структури 

особистості на основі розвитку професійно значущих особистісних якостей в 

процесі засвоєння діяльності. 

Відтак, зміни, що відбуваються на особистісному рівні, розглядаються 

ним як трансформації форм зв’язку психічних властивостей індивіда з 

суспільним цілим, як спосіб освоєння системи людських відносин у 

спілкуванні та професійній діяльності [1, с. 64–65]. 
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Доречно зазначити, що така інтеріоризація визначає індивідуальну 

адаптивність людини в процесі її становлення як особистості в ході 

соціалізації. Подібна ідея опосередкування зовнішніх впливів сукупністю 

внутрішніх причин (особливостями перебігу психічних процесів, 

мотиваційними структурами тощо) ґрунтується на принципі активності 

психіки як альтернативі принципу реактивності, на чому наголошував 

Г.С. Костюк [3]. 

Загалом, принцип активності розроблявся переважно у вітчизняній 

психології, і в його зміст включені положення про активність психічного 

відображення, результати якого опосередкують діяльність та поведінку 

суб’єкта. Розглядаючи різні внутрішні психологічні детермінанти такого 

опосередкування, О.Г. Асмолов, О.В. Брушлінський, П.Я. Гальперін, 

О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, Д.М. Узнадзе та інші науковці 

досліджували пізнавальні процеси, емоційні стани, установки, мотивацію, 

цінності та багато інших психічних феноменів, які визначають вибірковість і 

спрямованість активності (поведінки та діяльності) суб’єкта. 

Роблячи проміжний висновок, віддаємо перевагу формулюванню 

категорії особистості, запропонованому А.В. Петровским, який визначає 

особистість як системну якість, набуту індивідом у предметній діяльності та 

спілкуванні, і яка характеризує рівень та якість представленості суспільних 

відносин у ньому [4, с. 97]. Отже, соціальна та професійна інтеріоризація 

особистості актуалізується у професійній адаптації, за успішного перебігу 

якої, на основі відповідних особистісних змін, формується така професійно 

значуща риса, як професійна адаптивність. Відштовхуючись від цього та 

враховуючи викладені ракурси трактування феномену особистості загалом, 

нами пропонується наступне визначення: особистість професіонала – це 

соціалізований та професійно адаптований активний носій свідомості, 

інтеріоризований у фаховій діяльності. При цьому професійна інтеріоризація 

передбачає, як особистісні якості, відповідну професійну спрямованість та 

адаптованість. 
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Аналіз структури особистості професіонала необхідно здійснювати на 

загальнопсихологічних засадах детермінізму у руслі особистісного підходу, з 

урахуванням специфіки фахової діяльності. При цьому детермінізм 

передбачає два ракурси: а) роль психологічних якостей, що визначають 

адаптацію до професії в ході інтеріоризації відповідних відносин, 

притаманних діяльності; б) вплив умов діяльності на подальші трансформації 

особистості професіонала. 

Отже, інтеріоризація професіонала передбачає, по-перше, надбання 

знань, умінь і навичок, компетентності та майстерності, по-друге, зміну 

психічної організації людини – когнітивних (сенсорних, перцептивних, 

мнемічних тощо) і особистісних (мотивації, цілепокладання, емоцій тощо) 

процесів. Зазначені механізми акомодації та асиміляції досить чітко 

співвідносяться з інтеріоризацією, яку ми виокремили в якості механізму 

професіоналізації людини. 

Професійна інтеріоризація безпосередньо пов’язана з феноменом 

професійної адаптації. В контексті дослідження професійної інтеріоризації 

особистості особливого значення набуває саме вторинна професійна 

адаптація. Важливість даного етапу обумовлена тим, що тут відбувається 

процес формування автентичної інтеріоризованої моделі професійної 

діяльності, яка забезпечує рівновагу між вимогами професійного середовища 

та особистісними особливостями конкретного фахівця. 

При цьому сам процес адаптації здійснює безпосередній вплив на 

зазначені якості фахівця, сприяючи розвитку особистісних властивостей 

оптанта, завдяки чому він легше та швидше інтеріоризується у професійну 

діяльність. Слід наголосити, що важливе місце у даному процесі займає 

мотивація обрання певної діяльності, яка може сприяти або перешкоджати 

адаптації фахівця у професію, а також її подальшу динаміку. 

На підставі викладеного, нами пропонується визначати професійну 

адаптацію особистості – як складний процес взаємодії аллопсихічних та 

інтрапсихічних реакцій в процесі професіогенезу, при достатній 
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ефективності якого досягається психічний гомеостаз, що визначає здатність 

до ефективної інтеріоризації у діяльності, стійкість до деструктивних впливів 

та самоідентифікацію фахівця з професією. 

Професійна дезадаптація зумовлює неможливість змін власного 

потенційного та змістовного актуального сенсів, наслідком чого настає 

неспроможність інтеріоризації та набуття професіоналізму. Феномен 

професійної дезадаптації виникає в процесі професійної інтеріоризації, але за 

умови невідповідності функціонування професійно значущих особистісних 

якостей вимогам професії. Це може відбуватися у двох ситуаціях: коли 

значущі якості з самого початку не відповідають вимогам професії, через що 

й деформуються; або ж коли наявні професійно значущі якості під впливом 

професійної діяльності гіпертрофуються, трансформуючись у свою 

протилежність. 

Відтак, для дослідження детермінант професійної адаптації, або ж її 

зворотного боку, якою є професійна дезадаптація особистості, слід 

враховувати роль психологічних якостей особистості фахівця, що 

визначають професіогенез в ході інтеріоризації відносин, притаманних 

діяльності, а також вплив умов цієї діяльності на подальші трансформації 

особистості. 

Аналіз особистості фахівця повинен розпочинатися з вивчення 

взаємозв’язку індивідуально-психологічних якостей із всіма рівнями 

професійної інтеріоризації. Саме внутрішній потенціал індивіда виступає 

регулятивним початком його професіогенезу, а позитивні чи негативні зміни, 

які можуть відбуватися на особистісному рівні, є перетворенням форм 

зв’язку його психічних властивостей із професією, як реакцією інтеріоризації 

системи функцій та відносин у професійній діяльності. 
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Дроздова Юлія Валентинівна, 

аспірант кафедри психології КНТЕУ  

 

Психологічні особливості етапів професіогенезу особистості 
 

Огляд теорій професійного розвитку особистості представлено у 

роботах Б.Г. Ананьєва, Є.Ф. Рибалко і досить повно викладений 

І.М. Кондаковим і А.В. Сухарєвою. Суттєвий внесок в Україні в теоретичні і 

практичні проблеми професійного розвитку особистості внесли: Г.С. Костюк, 

Є.С. Мілерян, С.Д. Максименко, Ю.Л. Трофімов, М.В. Макаренко, 

Г.В. Ложкін, М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.І. Осьодло, П.П. Криворучко. 

Узагальнюючи дані цих і інших авторів, можна визначити основні 

передумови професійного розвитку у виді наступних положень: 

– успішність професіоналізації визначається ступенем відповідності 

індивідуально-психологічних особливостей особистості вимогам професії; 

– кожна людина відповідає вимогам ряду професій; 

– ступінь співвідношення індивідуально-психологічних особливостей і 

професійних вимог визначає рівень інтересу до професії, задоволеності, 

прагнення до професійного удосконалювання і т.д.; 

– професіоналізація реалізується на всьому протязі професійного 

шляху розвитку особистості, що має визначені періоди, стадії і 

характеризується більш-менш істотною зміною професійних вимог; 

– характер співвідношення індивідуально-психологічних особливостей 

складу, здібностей і вимог професії  (повнота, інтенсивність, специфічність і 

т. і визначає особливості професійного і психологічного розвитку 

особистості, її спрямоване (прогресія, регресія), інтенсивність, вибірковість і 

т.д.; 

– професійний розвиток особистості, її операційних і психологічних 

якостей і структур, проходить нерівномірно і гетерохронно (різночасно 

визначальної в професійному розвитку особистості є характер ведучої 

діяльності, а також співвідношення з нею домінуючої і субдомінуючої 

діяльностей; 
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– спрямованість особистості є визначальним психологічним фактором 

вибору професійного шляху і професіоналізації; 

– ставлення до професії, її освоєння, коли  трудова діяльність домінує і 

коректується професійними, психологічними, фізіологічними, медичними, 

соціальними й іншими факторами, що визначають особливості життєвої і 

трудової активності людини, її життєдіяльність. 

Узагальнену модель професійного становлення особистості розробляє 

Ю.П. Поваренков. Професійне становлення особистості автор визначає як 

процес поетапного дозволу комплексу протиріч, узгодження різних 

тенденцій і вимог, що задаються базовим протиріччям між соціально-

професійними вимогами, пропонованими до індивіда, і його бажаннями, 

можливостями по їхній реалізації. 

Він виділив групи основних функцій професіонала, як параметри 

професійного становлення, а саме: функції, пов’язані з виробництвом 

продукту які визначаються через продуктивність, надійність і якість роботи 

професіонала; функції, пов’язані з реалізацією потреб самої людини які 

визначаються через задоволеність працею, самореалізацією і т.д.. Функції, 

пов’язані з забезпеченням саморозвитку і «запуску» механізму 

самодетермінації професійного розвитку індивідуальності в даних 

можливостях і об'єктивних умовах. 

Професійний розвиток особистості більшість авторів розглядають як 

інтеграцію  двох процесів: розвиток особистості в онтогенезі, тобто на 

всьому життєвому шляху, і професіоналізація особистості з періоду початку 

професійного самовизначення до завершення активної трудової діяльності. 

Саме з цих позицій варто сприймати модель професійного розвитку 

Д. Сьюпера, що включає наступні її стадії: 1) пробудження (від народження 

до 15 років) – розвиток «Я-концепції» через фази інтересів (11 – 12 років) і 

здібностей (13 – 14 років); 2) дослідження (15 років – 24 роки) – пошук 

індивідом себе в різних ролях з врахування своїх реальних професійних 

можливостей; 3) консолідації (25 років – 44 роки) — прагнення забезпечити в 
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знайденому полі стійку особистісну позицію; 4) збереження (45 років – 64 

роки) – розвиток у межах знайденого професійного поля; 5) спаду (з 65 років) 

– часткове зниження активності професійного життя, спостереження за 

життям інших людей. 

Більш докладні класифікації стадій розвитку як суб’єкта професійної 

діяльності й професійного становлення представлено в роботах В.А. Бодрова, 

Є.А. Клімова, Т.В. Кудрявцева. В узагальненому вигляді це може 

представити таким чином. 

Передпрофесійний  розвиток 

1. Стадія раннього дитинства від народження до 3-х років. У процесі 

спілкування відбувається розвиток функцій вибіркового сприйняття, 

маніпуляторних дій, мови, засвоєння найпростіших правил поведінки і 

моральних оцінок; первинне пізнання навколишнього світу і вихідного 

формування особистісних структур (потребнісних, когнітивних, емоційних і 

ін.) створення передумов для включення в ігрову діяльність. 

2. Стадія гри (період дошкільного дитинства) – від 3 до 6 років 

Оволодіння «основними змістами» людської діяльності, міжособистісними 

стосунками, що відповідають діями в системі ігор (планування дій і 

поведінки, уявне передбачення, орієнтація в просторі, координація рухів, 

розвиток когнітивних процесів і т.д.); закладання елементів емоційно-

вольової регуляції поведінки, подальше засвоєння правил поведінки, 

моральних норм, формування індивідуального стилю поведінки і готовності 

до шкільної пори. 

3. Стадія оволодіння навчальною діяльністю (період молодшого 

шкільного віку) – з 6 – 8 до 11 – 12 років. Початкове ознайомлення зі змістом 

різних сфер життєдіяльності людини, прояв первинних інтересів до праці, в 

ігровій діяльності моделювання елементів трудової діяльності, розвиток 

здібностей самоконтролю і самооцінки, уяви, планування, самоаналізу; 

засвоєння нових соціальних норм, розвиток почуття особистої і колективної 

відповідальності за доручену справу, усвідомлення поняття і почуття боргу. 
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Три перших стадії розвитку формують особистість дитини як суб’єкта 

майбутньої трудової діяльності, закладають у її психічній  системі плани 

регуляції поведінки, зароджують інтерес до різних проявів діяльності 

людини, розвивають первинні трудові орієнтації, мотиваційно-потребнісну, 

когнітивну, емоційно-вольову й інші сфери особистості. 

II. Розвиток у період вибору професії 

4. Стадія оптації (підготовка до життя і праці  професії) – з 11 – 12 до 14 

– 18 років. Оволодіння системою соціально значимих ціннісних уявлень про 

життя і професійний шлях, засвоєння систем належних стосунків з 

товаришами і дорослими, активний самоаналіз, відносини у світі дорослих, 

формування ІНформаційних основ моральної, соціальної і професійної 

спрямованості, самооцінки власної професійної придатності на основі аналізу 

своїх можливостей і ступеня розвитку професійно важливих якостей, активні 

спроби самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти, самоорганізації. 

III. Розвиток у період професійної підготовки і подальшого 

становлення професіонала 

5. Стадія професійного навчання – з 15 – 18 до 19 – 23 років. 

Цілеспрямоване оволодіння системою знань, практичних навичок і умінь в 

обраній професійній діяльності, формування цілісних уявлень про дану 

професійну спільність, розвиток і наповнення предметним змістом мотивів і 

цілей майбутньої діяльності, формування професійної придатності до 

навчання професії (ближня мета) і до реальної практичної діяльності 

(віддалена мета) на основі розвитку професійно важливих якостей і 

професійно орієнтованих психологічних структур особистості (операційної 

основи професійного самовизначення, елементів професійного мислення, 

пам’яті, психомоторики і т.д.). 

6. Стадія професійної адаптації – від 19 – 21 до 24 – 27 років. 

Пристосування до соціальних і професійних норм, умов, процесів трудової 

діяльності подальший розвиток самовизначення в обраній професії, 

самоусвідомлення правильності вибору професійного шляху, узгодження 
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життєвих і професійних цілей і установок, формування значимих рис 

особистості професіонала, розвиток професійно важливих якостей, 

спеціальних здібностей, емоційно-вольових якостей. 

Стадія розвитку професіонала – від 21 – 27 р. до 45 – 50 р. 

удосконалення особистісної структури професійно-практичного мислення, 

сприйняття, пам’яті, уваги, характерологічних рис, здібностей і т.д.), 

формування операційних якостей, формування методів і способів 

психологічного забезпечення трудового процесу, прийомів самооцінки, 

саморегуляції, самовдосконалення і т.д. 

На даній стадії становлення професіонала найчастіше виникає 

можливість, чи необхідність періодичної зміни характеру трудової діяльності 

в зв’язку з розвитком технічних систем, технологічних процесів, організації 

виробництва, а також зміна видів діяльності (від виконавської до керівної 

різного рангу). Це спричиняє перебудову вимог до особистості професіонала 

і супроводжується такими особливостями його розвитку і становлення, що 

деякою мірою характерно для 6-й або навіть 5-й стадії. 

8. Стадія реалізації професіонала – з 45 – 50 до 60 – 65 років. Повна або 

часткова реалізація професійного потенціалу, стабілізація основних 

операційних структур, особистісні риси носять, як правило, стійкий характер, 

вигляд особистості сталий, досить добре виражена компенсація деяких 

психічних функцій, намічаються ознаки зниження активності, корегуються 

життєві цілі. 

9. Стадія спаду – з 61 – 66 і більш років. Поступове зниження 

професійної активності або звуження її сфери, згасання багатьох 

професійних інтересів, перебудова життєвих установок, зміна ціннісних 

орієнтацій, виникнення протиріч між функціональними можливостями 

особистості і намірами, далекими і найближчими  цілями, погіршення 

функціонального стану (хвороби, розлади), що різко змінює спрямованість. 

Однак у цій стадії представники деяких професій (особливо творчих) довго 

зберігають  не тільки професійну спрямованість життєдіяльності, але також 
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психологічний і професійний потенціал, особистісну орієнтацію на 

продуктивну трудову діяльність. 

Стадії 7 і 8, у свою чергу, можна розподілити на декілька професійних 

періодів (за Є.А. Клімовим): 

а) період інтернала — досвідчений працівник, любить свою справу, 

виявляє до неї стійкий інтерес, самостійність, успішно справляється з 

основними професійними функціями; 

б) період майстерності, майстер – працівник розв’язує весь діапазон 

професійних задач у нормальних і позаштатних умовах, має спеціальні 

уміння, виділяється універсалізмом, виробив свій індивідуальний стиль 

діяльності, має високий розряд, категорію, звання; 

в) період авторитету – володіючи попередніми якостями, працівник 

стає майстром своєї справи, широко відомий у професійному співтоваристві, 

галузі, країні; має високий чин, категорію, звання, учену ступінь; з його 

думкою усі рахуються; наявність багатого досвіду, уміння, залучення 

помічників компенсують можливу втрату здоров’я, сил, активності; 

г) період наставництва, наставник – авторитетний майстер своєї справи, 

у якого можна повчитися; оточений послідовниками, учнями коли є кому 

передати свої знання, досвід. 

З усіх стадій формування особистості професіонала, мабуть, найбільша 

увага приділена вивченню 4, 5 і 6-стадіям, що досить повно відбивають 

відрізок розвитку особистості в процесі її професійного самовизначення на 

етапах підготовки і вибору професії. Значно, але менше уваги в дослідженнях 

проблеми розвитку особистості і формування особистості професіонала 

приділяють стадіям розвитку і прояву в реальній діяльності. В той же час у 

21 столітті – науково-технічного прогресу і соціально-економічних змін до 

зрілої особистості, до професійної придатності пред’являються усе більш 

високі професійні вимоги на фоні частих змін життєвих і професійних 

позицій і установок. 
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аспірант кафедри психології КНТЕУ  

 

Психологічний зміст конфліктів особистості в організаціях 
 

Для ефективної управлінської діяльності дуже важливим є гармонійне 

функціонування організаційних систем. Конфлікти, що виникають всередині 

підприємств, є досить негативним явищем. Але конфлікт – це невід’ємний 

елемент людської діяльності та існування. Вони можуть проявлятися в різних 

формах та мають різні наслідки. Повна відсутність конфліктів усередині 

підприємств – умова не тільки неможлива, але і небажана. Конфлікт – це не 

завжди погано чи добре, це певний показник розвитку організації. Позитивна 

роль конфліктів полягає в діагностуючій сутності, вони допомагають виявити 

проблемні зони, наболілі питання, оцінити процеси організації й 

ефективність праці тощо. Керівник повинен вміти управляти конфліктами та 

використовувати їх в інтересах фірми. Ігнорування конфліктів може 

призвести до руйнування нормального виробничого процесу і колективу. 

Мета статті полягає в аналізі теоретичних підходів щодо психологічного 

змісту конфліктів в організаціях. Феномен конфліктних ситуацій та соціально 

– психологічну природу явища «конфлікт» досліджували такі вчені як: 

М. І. Пірен, А. А. Бодальов, В. І. Андрєєв, А. Я. Анцупов, Б. І. Хасан та ін. 

Вивченню конфліктів у професійній сфері присвячені дослідження і 

розробки як вітчизняних вчених (О. Н. Грішина, А. І. Донцов, С. І. Єріна, 

А. А. Єршов, А. Г. Ковальов, А. Г. Здравомислов), так і зарубіжних авторів 

(Дж. Бартон, К. Боулдінг, Р. Мертон, Л. Козер та ін.). 

У більшості визначень конфлікт носить соціологічний характер. 

Автори виділяють різні необхідні ознаки соціального конфлікту, 

представленого різноманітними формами протиборства між індивідуумами і 

соціальними спільнотами, спрямованими на досягнення певних інтересів, 

цілей. Основою в даних конфліктних ситуаціях може служити суб’єкт – 

об’єктне спілкування.  
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Так, А. А. Єршов визначає «конфлікт» як дію протилежних, несумісних 

в даній ситуації мотивів, інтересів, типів поведінки [5]. Американський 

теоретик Л. Козер сформулював визначення «конфлікту» як боротьбу за 

цінності та домагання на певний статус, владу і ресурси, в якій метою 

противника є нейтралізація, нанесення збитку або усунення суперника [9]. 

Д. П. Кайдалов і Є. І. Суіменко називають конфліктом зіткнення інтересів, 

поглядів, установок, прагнень особистості [6]. А. Г. Здравомислов трактує 

конфлікт як найважливішу сторону взаємодії людей у суспільстві, свого роду 

клітинку соціального буття. Це форма відносин між потенційними або 

актуальними суб’єктами соціальної дії, мотивація яких обумовлена 

протидіючими цінностями та нормами, інтересами та потребами [10]. 

Прихильники інших теорій вважають конфлікт природною умовою 

існування взаємодіючих людей, інструментом розвитку організації, будь-якої 

спільноти. У даному підході конфлікт будується на суб’єкт – суб’єктному 

спілкуванні. Так, Н. В. Грішина розглядає «конфлікт» як усвідомлену 

перешкоду в досягненні цілей спільної діяльності, як реакцію на ґрунті 

несумісності характерів, відмінності культурних основ і потреб [3]. 

К. К. Платонов і В. Г. Казаков визначають «конфлікт» як усвідомлене 

протиріччя між особистостями, що спілкуються, яке супроводжується 

спробами його вирішення на тлі емоційних відносин [12]. А. Г. Ковальов 

вважає, що конфлікт – це явище міжособистісних і групових відносин, це 

прояв протиборства, активного зіткнення оцінок, принципів, думок, 

характерів, еталонів поведінки. Конфлікт являє собою деструкцію цих 

відносин на емоційному, когнітивному або поведінковому рівнях. З точки 

зору психічного стану протиборчих сторін, конфлікт виступає одночасно і як 

захисна реакція, і як відповідна емоційно забарвлена реакція [8]. 

У психологічній енциклопедії зазначено, що конфлікт – це зіткнення 

протилежно спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій у свідомості 

окремо взятого індивіда, в міжособистісних взаємодіях або міжособистісних 

стосунках індивідів чи груп людей, пов’язане з гострими негативними 
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переживаннями. Таким чином, конфлікт (від латинського conflictus – 

протиріччя) – закономірне явище в ситуації міжособистісної взаємодії [15]. 

Аналіз наявних визначень дає можливість виділити в природі 

конфлікту наступні атрибутивні ознаки: наявність протиріччя, несумісність в 

цілях, інтересах, мотивах, усвідомлення наявності протиріччя, активність, 

боротьба, спрямована на подолання цього протиріччя, різні емоційні афекти 

(образа, гнів, презирство, обурення, страх). Конфлікти в організаціях мають 

свою специфіку, яка пов’язана з тим видом діяльності, яким займається дана 

організація. Значна частина конфліктів це так звані «ділові конфлікти». 

Найбільш типовими причинами ділових конфліктів є: несумісність цілей 

(коли досягнення цілей одним працівником заважає досягненню цілей 

іншого); недоліки планування; незбалансованість робочих місць; недосконалі 

зв’язки між робочими місцями – технологічними, інформаційними, 

ієрархічними; занадто багато безпосередньо підлеглих у керівника; ініціатива 

повністю передана в руки підлеглих; «хибні круги управління» (ніхто ні за 

що не відповідає, всі в однаковій мірі безвідповідальні і безвладні); брак 

ресурсів та ін. [1]. Крім конфліктів, які виникають внаслідок недоліків 

організації роботи, планування і т.д., є конфлікти, що пов’язані з 

міжособистісними стосунками. Це конфлікти, які зв’язані з соціально – 

психологічною системою відносин. Вони можуть не мати відношення до 

виробничої сфери, але оскільки цей конфлікт виникає в рамках організації, то 

він впливає і на ділові стосунки. В будь-якій організації виникають 

неформальні відносини – людина не може обмежитись тільки діловими 

контактами, адже на роботі проходить більша частина повсякденного життя. 

При досить довготривалій взаємодії людей в організації їх неформальні 

контакти стають стабільними. З часом виділяються «неформальні групи». 

Характер, розмір, структура неформальних груп можуть бути різними. 

Керівник повинен приймати до уваги і неформальні групи, норми і цінності, 

які в цих групах сформувались. Слід відмітити, що неформальна група має 

велику силу впливу на своїх членів. Людина в організації зазнає 
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управлінського впливу двох видів – з боку безпосереднього керівника і з 

боку неформальної групи. Якщо керівнику вдається спрямувати вплив групи 

на окремого працівника у потрібному руслі, то група стає його союзником. 

Якщо ж група чекає від свого учасника однієї поведінки, а керівник іншої – 

то, як правило, виникає конфлікт. Суб’єктами конфлікту в даному випадку 

виступають – керівник, з одного боку, а група – з іншого боку. 

Аналіз наукових джерел з конфліктології та менеджменту свідчать про те, що 

загальної класифікації причин виникнення організаційних конфліктів не 

існує. На підставі здійсненого огляду літератури згруповано погляди 

науковців щодо основних причин конфліктів [3, 11, 14]. Див. рис. 1 
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Рис.1. Класифікація причин виробничих конфліктів 

Конфлікти, що виникають між керівниками та підлеглими з 

об’єктивних причин, можуть свідчити про недоліки управління, 

недосконалість організаційних процесів та інші проблеми і за умов їх 

правильного розв’язання вони виконують важливі конструктивні функції. До 

таких можна віднести: усунення повністю або частково протиріччя, що 

виникло через недосконалість організації діяльності, помилок в управлінні, 

недбалого ставлення до своїх обов’язків; зниження емоційної напруги та 

інтенсивності негативних емоцій; можливість пізнати та оцінити 

індивідуально – психологічні особливості, моральні якості людей, що 

конфліктують; сприяння розвитку, самоствердженню особистості, 

формуванню активної позиції, зняття синдрому покірності в підлеглих; 

поліпшення якості як індивідуальної, так і колективної діяльності; 

згуртування колективу; стимул до змін, розвитку, інновацій; еволюція 

міжособистісних стосунків та ін. 

Важливим є питання типології конфліктів в організаціях. Для 

класифікації конфліктів вибирають різні параметри: за характером 

протиріччя, яке лежить в основі конфліктів, виділяють конфлікти 

антагоністичні і неантагоністичні, внутрішні і зовнішні, за формою прояву – 

приховані і явні, згладжені і гострі; за сферою, в якій виникають конфлікти – 

у сфері ділових відносин, у сфері неофіційних міжособистісних стосунків; за 

тим, хто приймає участь у конфліктів – конфлікт між окремими членами 

колективу, між групою і тим, хто не є членом групи, між керівником і 

підлеглими; за змістом конфліктів – розходження оцінок і думок, взаємна 

антипатія, ображене самолюбство, заздрість, ревнощі [1]. 

Конфлікти можуть класифікуватись в залежності від часу дії – затяжні і 

короткочасні. За масштабами дії – загальнонаціональні, регіональні, 

локальні. У межах функціонального аналізу класифікація конфліктів 

будується за принципом їх доцільності – недоцільності: закономірні, 

неминучі, вимушені, необхідні, функціонально невиправдані. З точки зору 
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цілей, які відстоюють протидіючі сторони конфлікту розподіляються на 

особисті, групові, суспільні. 

Різняться конфлікти і за функціями, які вони виконують. Нині 

загальновизнано, що конфлікти виконують не лише негативні функції, але і 

позитивні. До найважливіших негативних функцій конфлікту в організації 

сьогодні конфліктологи відносять: погіршення соціального клімату, 

зниження продуктивності праці, звільнення частини працівників в цілях 

вирішення конфлікту; неадекватне сприйняття і нерозуміння 

конфліктуючими сторонами один одного; зменшення співпраці між 

конфліктуючими в ході конфлікту і після нього; дух конфронтації, що 

примушує людей прагнути перемоги за будь-яку ціну; матеріальні і емоційні 

втрати на вирішення конфлікту. 

Головними позитивними функціями конфлікту є наступні: конфлікт 

примушує організацію змінюватись і розвиватись, відкриває дорогу 

інноваціям, здатним її вдосконалити; він відіграє інформаційну і об’єднуючу 

роль, оскільки в ході конфлікту його учасники краще пізнають один одного, 

виявляються непомітні до цього риси людей; конфлікт сприяє структуризації 

соціальних груп, об’єднанню колективів однодумців; він знімає «синдром 

покірності», стимулює активність людей, розвиток особистості, зростанню у 

людей відчуття відповідальності, усвідомлення ними своєї значущості; в 

критичних ситуаціях, що виникають в ході конфлікту, створюються умови 

для оцінки людей за їх моральними якостями – стійкості, мужності, 

толерантності і т.д., необхідні для висунення і формування лідерів; 

розв’язання конфліктів також знімає і дає вихід завуальованій напрузі. 

Конфліктом виконуються: діагностична, матеріальна та духовна 

функції. Матеріальна – це втрати і надбання матеріальних цінностей в 

процесі конфлікту, а духовна – конфлікти можуть грати роль стимулятора 

змін в духовній сфері. Завдяки сигнальній, інформаційній функціям конфлікт 

показує певний стан організації. Під впливом конфлікту відбувається процес 

соціальної диференціації, відкриваються певні зміни в суспільстві (динамічна 
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функція); завдяки демаскуючій і маскуючій функціям, конфлікти, з одного 

боку, виявляються, а значить можуть контролюватися; а з іншого – одні 

конфлікти можуть приховувати інші; за допомогою функцій розподілу і 

об’єднання – конфлікт розділяє людей з різними поглядами на групи, разом з 

тим об’єднує навколо певних точок зору; функції інтеграції і дезінтеграції 

конфлікту об’єднують людей зі спільними інтересами; та роз’єднують з 

протилежними; прогресивна та регресивна функції оцінюють конфлікт з 

точки зору розвитку організації [1]. 

Внутрішньоорганізаційні конфлікти розділяють на трудові та 

виробничі (залежно від того, яких відносин вони стосуються ) [15]. Трудовий 

конфлікт – це зіткнення інтересів роботодавця і працівника (з приводу 

застосування чинного законодавства про працю, встановлення нових або 

зміни існуючих умов праці тощо). Виробничий конфлікт – це приховане або 

відкрите зіткнення індивідуальних і /або групових інтересів у сфері ділових і 

професійних відносин, що складаються в процесі спільної виробничої 

діяльності. Виробничі конфлікти існують на всіх рівнях. Можна виділити 

наступні типи виробничих конфліктів [9]. Див. рис. 2. 
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Рис. 2. Типи виробничих конфліктів 

 Таким чином, конфлікти в організаціях або внутрішньоорганізаційні 

конфлікти розділяють на трудові та виробничі (залежно від того, яких 

відносин вони стосуються). Трудовий конфлікт – це зіткнення інтересів 

роботодавця і працівника (з приводу застосування чинного законодавства 

про працю, встановлення нових або зміни існуючих умов праці тощо). 

Виробничий конфлікт – це приховане або відкрите зіткнення індивідуальних 

і / або групових інтересів у сфері ділових і професійних відносин, що 

складаються в процесі спільної виробничої діяльності. 
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Психологічна характеристика стресостійкості особистості 
 

Концепція стресу була запропонована Гансом Сельє. Феномен 

неспецифічної реакції організму у відповідь на різноманітні впливи, що 

ушкоджують, він назвав адаптаційним синдромом, або стресом. 

Цей неспецифічний синдром складається з ряду функціональних і 

морфологічних змін, що розгортаються як єдиний процес. Г. Сельє виділив 

три стадії цього процесу: стадію тривоги; стадію резистентності (адаптації); 

стадію виснаження. 

На першій стадії організм зіштовхується з якимось негативним 

фактором середовища й намагається пристосуватися до нього. 

На другій стадії відбувається адаптація до нових умов. 

Але якщо стресор продовжує діяти тривалий час, відбувається 

виснаження гормональних ресурсів (третя стадія) і зрив систем адаптації, у 

результаті чого процес приймає патологічний характер і може завершитися 

хворобою або смертю індивіда. 

Відповідно до його теорії, на всіх стадіях цього процесу провідна роль 

належить корі наднирок, посилено синтезуючої стероїдні гормони – 

глюкокортикоїди, які і виконують адаптивну функцію. 

Кожна людина має свій поріг чутливості до стресу – той рівень 

напруженості, при якому ефективність діяльності підвищується (настає 

еустрес), а також критичний поріг виснаження, коли ефективність діяльності 

знижується (настає дистрес). 

Визначити ці «межі переходу» можна за об’єктивними чи 

суб’єктивними критеріями. Для об’єктивних критеріїв розвитку фази 

дистресу використовуються біохімічні, фізіологічні або поведінкові 

показники, тому досить важко дати просте і вичерпне визначення 

стресостійкості, що охоплювало б всі аспекти життєдіяльності людини. 
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Під стресостійкістю мається на увазі «індивідуальна здатність 

організму зберігати нормальну працездатність під час дії стресора» [1]. З 

одного боку, дане визначення дозволяє відносно визначати момент настання 

стресу по зниженню ефективності роботи, але, з іншого боку, воно не 

враховує «ціну», що платить організм за підтримку заданої працездатності 

[2]. Головні труднощі у визначенні стресостійкості людини виникають при 

оцінці її реакцій на психологічні фактори. Якщо можна відносно підібрати 

критерії стійкості людини стосовно стресорів фізичної або хімічної природи 

(висока або низька температура, фізичне навантаження, токсичні речовини і 

т.д.), то зробити це щодо психологічних стресорів набагато складніше. Це 

пов’язано з надзвичайно великим розкидом цінностей, установок, потреб, 

умовних рефлексів і життєвого досвіду різних людей. 

У цьому плані буває простіше використовувати суб’єктивні критерії 

настання стресу. Так само, як біль є суб’єктивним відчуттям, що не залежить 

прямо від сили зовнішнього впливу, так і рівень стресу нелінійно пов’язаний 

з інтенсивністю стресора. Для суб’єктивної оцінки стресостійкості людина 

повинна прислухатися до своїх відчуттів, максимально довіряючи своєму 

організмові і своїй інтуїції. Щоб зрозуміти, де проходять межі між корисною 

і шкідливою напругою, між еустресом і дистресом, людині доводиться 

експериментувати з емоційними і фізичними навантаженнями, але тільки 

таким шляхом можна установити пороги стресочутливості і стресостійкості 

того або іншого індивідуума. 

В книзі «Психология здоровья» Г.С. Никифоров розглядає 

стресостійкість особистості на соціально-психологічному рівні як: 

збереження здатності до соціальної адаптації; збереження значущих 

міжособистісних зв’язків; забезпечення успішної самореалізації, досягнення 

життєвих цілей; збереження працездатності; збереження здоров’я [3]. 

Збереження або підвищення стресостійкості особистості пов’язано з 

пошуком ресурсів, що допомагають їй в подоланні негативних наслідків 
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стресових ситуацій. Під ресурсами маються на увазі внутрішні і зовнішні 

змінні, що сприяють психологічній стійкості в стресогенних ситуаціях. 

Теорія переживання, представлена в монографії Ф.Е. Василюка 

«Психология переживания», розглядає переживання не як чисто емоційний 

процес, а як «внутрішню діяльність, внутрішню роботу, за допомогою якої 

людині вдається перенести ті або інші (звичайно, тяжкі) життєві події і 

ситуації, відновити втрачену душевну рівновагу – тобто, справитися з 

критичною ситуацією». Поняття переживання тут вживається в значенні 

перебороти, витерпіти, витримати і т.п. тяжке почуття і стан, пов’язані з 

несприятливими або критичними ситуаціями, а не про саме відчування 

страждання. Головне в цій теорії – дослідження психічної діяльності як 

активного внутрішнього процесу, що забезпечує реальне перетворення 

визначених психологічних ситуацій у прийнятні або сприятливі. У 

загальному виді ці рятівні процеси можна поділити на два: ті, котрі 

відбуваються винятково усередині самої психіки: це насамперед 

раціоналізація своїх станів, оцінка їхньої ваги і значення для майбутнього 

суб’єкта, пошуки аналогів і т.д. і т.п. і ті, котрі, маючи імпульсом 

інтелектуально пророблені варіанти відповідей на вплив, переходять у 

зовнішні дії, обумовлюють переміщення уваги і зусиль на об’єкти, не 

пов’язані з джерелом кризової ситуації [4]. 

Обґрунтування в теорії поєднаного комплексу «практична ситуація – 

переживання» дозволяє розгорнути єдиний фронт засобів захисту людини 

незалежно від того, у якій формі (стрес, фрустрація, конфлікт, криза) 

«дається» суб’єктові переживання. 

Практичне значення теорія «переживання-діяльності» здобуває 

насамперед тому, що в ній представлена «типологія життєвих світів», що 

дозволяє виділити чотири принципи, що забезпечують подолання кризових 

ситуацій: задоволення, реальності, цінності і творчості, на базі яких можна 

формувати систему стратегій відновлення психічної рівноваги. 
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Принцип задоволення пропонує здійснювати психологічний захист на 

основі виявлення максимального ступеня емоційного благополуччя, 

можливого в умовах несприятливої ситуації. Механізм же реалізації цього 

високого ступеня благополуччя, відповідно до теорії, полягає в когнітивній і 

емоційній інфантильності людини. 

Принцип реальності націлює на тверезий підхід до світу, у якому рух 

до якої-небудь мети розглядається не як прямолінійний процес сходження на 

нові щаблі, а допускає довгі, у тому числі обхідні шляхи і непрямі засоби. 

Психологічний же механізм реалізації принципу реальності полягає, в 

основному, в здатності до терпіння. 

Принцип цінності вказує на необхідність побудови різних життєвих 

альтернатив на одній ціннісній підставі, у результаті чого кожна з 

альтернатив у рамках даної системи цінностей одержує свою оцінку. Цей 

пріоритетний список оцінок і служить інструментом раціоналізації тієї 

ситуації, яку необхідно перебороти. Як пише Ф.Е. Василюк, завдання 

ціннісного переживання полягає в тому, щоб із збережених, реалізованих 

життєвих відносин вибрати і ціннісно затвердити те, що за своїм змістом в 

принципі здатне стати новим, мотиваційно-смисловим центром життя. 

Принцип творчості визначає значною мірою самобудівництво 

особистості, активне і свідоме творення людиною самої себе, причому не 

тільки в ідеальному змісті (як проектування себе), але й у чуттєво-

практичному втіленні таких проектів у реальності кризових ситуацій. Але 

принцип творчості можна тлумачити не тільки в описаному сенсі. Сама 

творчість, незалежно від того, чи буде об’єктом сама людина, що переживає, 

або щось поза нею є могутнім засобом «непотоплюваності» людини. Іноді 

саме творчість, точніше, продовження творчої справи є єдиним порятунком 

людини від втрати своєї особистості, свого Я навіть у найскладніших, 

найтяжчих і безвихідних ситуаціях [3]. 

Г.  Сельє виділив два види адаптаційних ресурсів людського організму 

при стресі: поверхова адаптаційна енергія і глибока адаптаційна енергія. 
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Поверхові ресурси організму активізуються за першою вимогою, вони легко 

відновлюються. Якщо відбувається відновлення адаптаційних ресурсів, то в 

передхворобливий стан організм не переходить. Поверхова адаптаційна 

енергія відтворюється за рахунок глибокої, яка мобілізується шляхом 

адаптаційної перебудови гомеостатичних механізмів організму. Активізація 

глибокої адаптаційної енергії відбувається тоді, коли людина довго 

знаходиться в стресовій ситуації і виснажені поверхові енергетичні ресурси. 

У деяких осіб темп включення «глибоких» резервів буває недостатнім для 

нейтралізації дії стресора, відповідно такі індивіди відрізняються зниженою 

стресостійкістю. Виснаження глибоких ресурсів призводить до старіння та 

смерті організму [5]. 

Е. Фромм виділив три психологічні ресурси, що допомагають людині в 

подоланні важких життєвих ситуацій. 

1. Надія – психологічна категорія, що сприяє життю і зростанню. Це 

активне очікування і готовність зустрітися з тим, що може з’явитися. 

2. Раціональна віра – переконаність в тому, що існує велика кількість 

реальних можливостей і потрібно вчасно виявити ці можливості. Віра – 

раціональна інтерпретація теперішнього часу. 

3. Душевна сила – мужність. Душевна сила – здатність чинити опір, 

піддати небезпеці надію і віру, зруйнувати їх, перетворюючи на «голий 

оптимізм» або в ірраціональну віру [6]. 

Б.Г. Ананьєв відзначав, що стрес-толерантність особистості і 

витривалість по відношенню до фрустраторів залежить від підтримки, 

моральної допомоги, співучасті, співчуття інших людей, солідарності групи. 

Розпад соціальних зв’язків спричиняє ломку інтраіндивідуальної структури 

особистості, виникнення гострих внутрішніх криз, що дезорганізують 

поведінку. Соціальна підтримка в групі, що працює в умовах стресу, не 

знижуючи рівня напруженості (стресу), може сприяти «переведенню» його 

несприятливих проявів в сприятливі, тобто «переведенню» дистресу в стрес. 

Соціальна підтримка може бути інституційною, що надходить від державних 
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структур; корпоративною, пов’язаною з професійно-трудовою структурою 

(адміністративна, профспілкова підтримка), і міжособистісною, що виходить 

від окремих людей (сім’ї, друзів, знайомих). Різновидом соціальної підтримки 

є соціально-психологічна підтримка: емоційна, інформаційна, 

інструментальна або функціональна. Соціальна і соціально-психологічна 

підтримка виступає як деякий буфер між стресом і його негативними 

наслідками, пом’якшує патогенну дію стресу, що має вплив на здоров’я [7, 

3]. 

Отже, соціальна підтримка – важливий ресурс збереження 

психологічної стійкості особистості в стресових ситуаціях. Багато авторів 

відзначають, що позитивне соціальне оточення (сім’я, друзі, колеги) також 

може бути одним з найважливіших чинників збереження стресостійкості 

особистості. У зв’язку з цим соціальне оточення може розглядатися як 

соціально-психологічний ресурс подолання стресу. 

Наступний ресурс стресостійкості – психологічна компетентність 

індивіда, рівень його психологічної освіченості і культури. Разом з 

соціальним досвідом вона визначає конкретні форми адаптивних процесів у 

стресостійких ситуаціях. 

До найбільш вивчених на даний час особистісних ресурсів подолання 

стресу належать такі наступні: 

Активна мотивація подолання, відношення до стресів як можливості 

набуття власного досвіду і можливостей особистісного зростання. 

Сила Я-концепції, самоповага, самооцінка, власна значимість, 

«самодостатність». 

Активна життєва установка: чим активніше відношення до життя, тим 

більша психологічна стійкість в стресових ситуаціях. 

Позитивність і раціональність мислення. 

Емоційно-вольові якості. 

Фізичні ресурси (стан здоров’я і відношення до нього як до цінності). 

До інформаційних та інструментальних ресурсів належать: 
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Здатність контролювати ситуації (ступінь її впливу на людину 

оцінюється адекватно). 

Використання методів або способів досягнення бажаних цілей 

(майстерність, здібності, успішність). 

Здатність до адаптації, інтерактивні техніки змінювання себе і 

навколишньої ситуації, інформаційна і діяльнісна активність по 

перетворенню ситуації взаємодії особистості і стрес-ситуації. 

Здатність до когнітивного структурування і осмислення ситуації. 

Матеріальні ресурси: високий рівень матеріального доходу і 

матеріальних умов (що дають змогу відновлювати первинні фізіологічні 

потреби), безпека життя, стабільність оплати праці, хороші «гігієнічні 

«чинники праці і життєдіяльності [3]. 

Стресостійкість особистості, на думку В.А Абабкова, М. Перре, 

залежить від багатьох факторів, а саме: якості стресорів, особистісних 

властивостей, компетентності в подоланні навантажень та соціальних 

факторів. Стресори викликають порушення адаптації лише в поєднанні з 

різноманітними зовнішніми і внутрішніми факторами. Дуже важливим 

фактором зі сторони індивіда є процес оцінювання стресора. Оцінка, що 

включає контрольованість, каузальні атрибуції і т.п. визначає вид і 

інтенсивність стресових реакцій. Цей процес регулюється особистісними 

факторами, тенденціями подолання та його стилем, соціальною підтримкою 

[8]. Особистісні якості і соціальні фактори можуть посилювати або 

послаблювати стресові реакції, впливаючи на її тип, інтенсивність та 

тривалість. 

Адаптивність поведінки в стресовій ситуації залежить від ступеня 

контрольованості стресора. Наступна важлива характеристика ситуації 

полягає в її мінливості, тобто її динаміки без участі особистості. Наступними 

параметрами ситуації є невизначеність стресора та вірогідність повторення 

події протягом певного часу, процесуальність, тобто нестатичність ситуації. 

Поведінка людини в стресовій ситуації залежить не лише від об’єктивних 
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характеристик ситуації, а й від суб’єктивного сприйняття даної ситуації за 

наступними параметрами: валентності (суб’єктивного значення ситуації, що 

впливає на її стресогенність і є індивідуально зумовлено); контрольованості 

(суб’єктивної оцінки здатності контролювати стресову ситуацію); мінливості 

(суб’єктивної оцінки того, що стресова ситуація зміниться самостійно); 

невизначеності; повторюваності; освіченості (ступеня власного досвіду 

переживання подібних ситуацій [8]. 

Поряд із особистісними ознаками важливу роль відіграють 

характеристики соціального оточення, які є модераторами стресу. Саме 

соціальна підтримка (задоволення потреби в близькості, захисті, інформації, 

розрядці, підтримці, заспокоєнні) впливає на характер поведінки людини 

після дії стресогенних факторів. 

Особливу категорію ресурсів стресостійкості представляють характер і 

способи подолання стрес-ситуацій – стратегії і моделі долаючої поведінки. 

Характер долаючої поведінки залежить від життєвої позиції, активності 

особистості, від потреб в самореалізації своїх потенціалів і здібностей. 

Поняття копінгу, долаючої поведінки, використовуються для опису 

характерних способів поведінки людини в різних стресогенних ситуаціях (у 

перекладі з англійської соре – долати, справлятися). 

Зі стресостійкістю тісно пов’язаний інтернальний локус контролю. А 

віра розглядається як найважливіший особистісний ресурс, що підтримує і 

динамізує стресостійкість особистості. 

Стресостійкість характеризує стан фізичного, емоційного і психічного 

виснаження, викликаного тривалою включеністю в емоційно-напружені й 

значимі ситуації. 

Моделі долаючої поведінки як ресурс стресостійкості 

Особливу категорію ресурсів стресостійкості представляють характер і 

способи подолання стрес-ситуацій – стратегії і моделі поведінки, що 

переборює. Характер поведінки, що переборює, залежить від життєвої 

позиції, активності особистості, від потреб у самореалізації своїх потенціалів 
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і здібностей. Поняття копінгу, тобто поведінки, що переборює, 

використовуються для опису характерних способів поведінки людини в 

різних стресогенних ситуаціях. 

З позицій когнітивно-поведінкового підходу подолання (coping) 

розглядається як сукупність когнітивних і поведінкових зусиль, затрачуваних 

індивідом для ослаблення стресу, або як стабілізуючий фактор, що допомагає 

людям підтримувати психосоціальну адаптацію протягом періодів стресу [9]. 

Концептуалізація процесів подолання займає центральне місце в сучасних 

теоріях психологічного стресу. Однак у даний час немає однозначного 

розуміння багатьох механізмів подолання. Наприклад, необхідно більш повне 

розуміння того, як подолання співвідноситься з факторами стресостійкості, а 

також того, як ситуаційні (зовнішні) фактори можуть опосередковувати 

подолання в процесі стресу [9]. Психологічне призначення подолання 

полягає в тому, щоб якнайкраще адаптувати людину до вимог ситуації 

шляхом оволодіння, ослаблення або пом’якшення цих вимог, тим самим 

блокуючи стресовий вплив ситуації. 

Як вказує у своїй роботі С.К. Нартова-Бочавер (1997), поняття 

подолання охоплює широкий спектр людської активності, включаючи в 

загальному вигляді види взаємодії суб’єкта з внутрішніми і зовнішніми 

завданнями, при цьому велике значення мають додаткові (що 

характеризують завдання і психологічні особливості суб’єкта) умови. На 

даний час виділяються три підходи до проблеми подолання. Перший 

розглядає подолання з погляду динаміки його – як один зі способів 

психологічного захисту, що послабляє напругу (N. Нааn). Другий підхід 

розглядає подолання, виходячи з теорії рис особистості, – як відносно 

постійну схильність відповідати на стресові події певним чином (R.H. Moos). 

У третьому найбільш розповсюдженому підході під подоланням мають на 

увазі динамічний процес, специфіка якого визначається не тільки ситуацією, 

але і ступенем зіткнення суб’єкта із зовнішнім світом, стресовою подією [10]. 
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Більшість класифікацій копінг-ресурсів побудовано на основі 

запропонованих Р.С. Лазарусом і С. Фолкманом [9] модусів психологічного 

подолання: проблемно-орієнтованого (зусилля спрямовуються на вирішення 

існуючої проблеми) і емоційно-орієнтованого (зміна власних установок у 

відношенні ситуації) [3, 9]. 

Обидві стратегії представляють собою спроби справитися з вимогами 

проблеми або ситуації: у першому випадку мобілізуються ресурси поведінки; 

вони спрямовані на зміну проблеми, що викликала дистрес. У другому 

випадку мобілізуються ресурси для регулювання переживань стресу. 

Зусилля, спрямовані на регулювання емоційного відгуку (реакції) на 

ситуацію стресу, можуть мати багато форм. Як запропонували Р.С. Лазарус і 

С. Фолкман, вони можуть включати: зусилля, спрямовані на зменшення 

емоційного дистресу (наприклад, дистанціювання), когнітивна зміна події 

(орієнтація на його позитивні аспекти), навмисне посилення дистресу, щоб 

мобілізуватися для дії, і інші стратегії. П. Віталіано (P. Vitaliano) виділяє 

проблемно-орієнтоване подолання і емоційно-оріеєнтоване подолання 

(самозвинувачення, уникнення). 

Інші дослідники (Medvedova, 1997) підкреслюють, що, незважаючи на 

термінологічні розходження, можна говорити про дві основні моделі 

мобілізації копінг-зусиль: зусилля, зосереджені на меті, і зусилля, спрямовані 

на процес. Моделі, орієнтовані на мету, представляють зусилля щодо зміни 

або «пересилення» тих факторів середовища, що сприймаються як стресові, 

або зусилля з подолання або регулювання власних неприємних емоцій, що 

виникають у зв’язку зі стресовим епізодом. Прикладом можуть служити 

когнітивно-оцінкова модель Лазаруса і Фолкмана, сфокусована на 

проблемно-емоційних аспектах, і модель подолання Зейтліна, орієнтована на 

себе або на середовище. Моделі, орієнтовані на процес, представляють собою 

прагнення до пошуку стресора або уникнення його) [3]. 

За ступенем оволодіння ситуацією виділяються активні і пасивні 

стратегії подолання. До активних стратегій належать: активно-когнітивний 
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копінг (оцінка ситуації), активно-поведінковий копінг (втручання в ситуацію, 

уникнення) (A. Billings, R.H. Moos) [3]. 

У результаті факторного аналізу П. Торнтон були виділені 8 підвидів 

поведінки подолання (Форманюк, 1994). 

Активні стратегії: 

1. Проблемно-зосереджені стратегії: планомірне рішення проблеми; шлях 

конфронтації. 

2. Емоційно-зосереджені стратегії: дистанціювання масштабу проблемної 

ситуації; прийняття відповідальності на себе; пошук позитивного в тому, що 

відбувається. 

Пасивна стратегія: ескапізм, уникнення. 

Л.І. Анциферова [11] виділяє в якості стратегій подолання життєвих 

труднощів перетворюючі стратегії і стратегії пристосування (зміни 

власних характеристик і ставлення до ситуації). До допоміжних прийомів 

самозбереження в ситуаціях труднощів і нещасть відносяться «техніки» 

боротьби з емоційними порушеннями, викликаними непереборними, з 

погляду суб’єкта, негативними подіями. Наприклад, відхід і втеча зі складної 

ситуації, що можуть здійснюватися не лише в діяльності, але і в 

психологічній формі – шляхом внутрішнього відчуження і придушення 

думок про неї. Ці прийоми не конструктивні, оскільки не позбавляють 

проблеми, але вони адаптивні, бо полегшують психічний стан. 

Однією з важливих проблем дослідження подолання є вивчення 

наслідків різних стратегій подолання на рівні саморегуляції людини, а також 

їхньої ефективності. Вважається, що проблемно-орієнтовані стратегії 

ефективні і мають позитивні взаємозв’язки з вимірами психологічного 

здоров’я. Опора на емоційно-орієнтовані стратегії, з іншого боку, 

пов’язується з поганим психічним здоров’ям. На даний час піддається 

сумніву припущення про те, що використання проблемно-орієнтованого 

подолання завжди буде більш адаптивним, ніж емоційно-орієнтоване 

подолання. Сучасні дослідження свідчать про те, що ефективні зусилля з 



 98 

подолання повинні бути конгруентні здатності людини контролювати 

ситуацію. Тобто проблемно-орієнтовані стратегії подолання будуть більш 

ефективними, якщо подію потенційно можна взяти під контроль, у той час як 

емоційно-орієнтований копінг буде більш адаптивним у випадку низького 

контролю над ситуацією [3, 8,10]. 

Відповідно до інформаційної моделі стресостійкості, до ресурсів 

подолання стресу відносяться: 

Когнітивне подолання – розуміння причин стресу, осмислення ситуації 

і включення її образу в цілісне представлення суб’єкта про себе, оточення і 

взаємозв’язки з ним. Пошук і оцінка можливих засобів, що можуть бути 

мобілізовані для подолання стресу, пошук конструктивних стратегій 

подолання, самооцінка, пошук самопідкріплення і підтримки. 

Емоційне подолання – усвідомлення і прийняття своїх почуттів і 

емоцій, потреб і бажань, оволодіння соціально прийнятними формами прояву 

почуттів, контроль динаміки переживання, усунення застрягань, неповного 

відреагування й ін. 

Поведінкове (діяльнісне) подолання – перебудова поведінки, корекція 

стратегій і планів, завдань і режимів діяльності, активізація або дезактивація 

поведінки або діяльності. 

Соціально-психологічне подолання – зміна спрямованості особистості, 

корекція життєвих цінностей або їхніх пріоритетів, розширення простору 

соціальних ролей, позицій і міжособистісних стосунків [3]. 

Таким чином, стресостійкість особистості на соціально-

психологічному рівні розглядають як: збереження здатності до соціальної 

адаптації; збереження значущих міжособистісних зв’язків; забезпечення 

успішної самореалізації, досягнення життєвих цілей; збереження 

працездатності; збереження здоров’я. Збереження або підвищення 

стресостійкості особистості пов’язано з пошуком ресурсів, що допомагають 

їй в подоланні негативних наслідків стресових ситуацій. Під ресурсами 

мають на увазі внутрішні і зовнішні змінні, що сприяють психологічній 
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стійкості в стресогенних ситуаціях. Особливу категорію ресурсів 

стресостійкості представляють характер і способи подолання стрес-ситуацій 

– стратегії і моделі поведінки, що переборює. Характер поведінки, що 

переборює, залежить від життєвої позиції, активності особистості, від потреб 

у самореалізації своїх потенціалів і здібностей. 
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Методичний апарат комплексного дослідження оцінки рівня стресу 

 

Існують об’єктивні та суб’єктивні методи оцінки рівня стресу. До 

об’єктивних відносять оцінку стану серцево-судинної і дихальної систем 

організму, аналіз активності вегетативної нервової системи, оцінку 

психомоторних реакцій організму людини при стресі та інші методи оцінки 

психофізіологічного статусу при стресі. 

Оцінюючи стан серцево-судинної і дихальної систем організму 

найчастіше застосовують наступні фізіологічні методи: реєстрацію частоти 

серцевих скорочень (ЧСС); визначення показників артеріального тиску (АТ); 

електрокардіографія (ЕКГ); визначення параметрів функціонування 

дихальної системи (частота і глибина дихання, газовий склад видихуваного 

повітря і т.д.). 

Останнім часом усе більшу популярність завойовують комплексні 

методи дослідження стресу. Це пов’язано з тим, що відповідна реакція 

організму на вплив стресора сама по собі є комплексною і системною, 

охоплюючи всі ієрархічні рівні організму. Тому особливий інтерес проявляє 

до вивчення взаємодія різних систем: нервової, гуморальної, серцево-

судинної, м’язової й ін. 

Найбільш простим і оперативним методом оцінки функціонального 

стану людини при стресі є вимір його частоти серцевих скорочень (пульсу). 

Для вивчення активності вегетативної нервової системи використовують 

визначення вегетативного індексу Кердо [1, 2]. 

Нині особливий інтерес дослідників викликає метод вивчення 

варіабельності серцевого ритму як інструмент дослідження механізмів і 

шляхів реалізації емоційного стресу [1, 3]. Привабливість даного методу 

обумовлена доступністю його застосування і великою інформаційністю, що 
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дозволяє реєструвати не тільки показники роботи серця як окремого органа, 

але і стан систем регуляції вегетативного гомеостазу в цілому. 

Надзвичайно різнобічними виявились методи оцінки психомоторних 

реакцій, що застосовуються при вивченні психологічного стресу: визначення 

ступеня напруги окремих м’язових груп за допомогою міограми (запис 

електричних розрядів м’язових волокон); визначення ступеня надлишкової 

напруги м’язів і плавності рухів за показником тремору (мимовільного 

тремтіння); визначення швидкості простої або складної сенсомоторної 

реакції. З поведінкових порушень при стресі досить точний кількісний вимір 

можливий у відношенні ступеня напруги м’язів, що визначають за 

вираженістю тремору. Інтенсивність надлишкової напруги і мимовільного 

тремтіння м’язів тремору визначають за допомогою приладу «тремометра», 

що представляє собою ряд отворів, у які досліджуваний вводить спеціальний 

щуп, з’єднаний з лічильником числа торкань. Чим вищий контроль над 

м’язами з боку рухової кори, тим менше число торкань, і навпаки – при 

підвищенні рівня стресу відзначається тремтіння рук і збільшення числа 

мимовільних торкань краю отвору. Іншим методом дослідження 

психомоторних реакцій людини є оцінка її сенсомоторних реакцій – часу від 

подачі стимулу (наприклад, загоряння сигнальної лампочки визначеного 

кольору) до реакції досліджуваного (натискання на кнопку відповідного 

кольору). 

При стресі в людей з урівноваженим типом вищої нервової діяльності 

швидкість сенсомоторної реакції зростає, а в осіб з перевагою процесів 

збудження над гальмуванням в умовах стресу показники сенсомоторної 

реакції погіршуються. Дані дослідження мають важливе теоретичне 

значення, тому що показують, що перехід стресу в дистрес або еустрес 

залежить не тільки від характеристик самого стресора, але і від особливостей 

первинної стресостійкості типу ВНД людей, що переживають стрес. 

Крім стану серцево-судинної, дихальної і м’язової систем людини, 

рівень стресу можна оцінювати за функціонуванням її системи 
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терморегуляції [4] і за величиною шкірно-гальванічної реакції (або опору 

шкіри) [5]. Відзначається, що в процесі актуалізації старого стресу (при 

спогаді про психотравмуючу ситуацію) відбувалося різке збільшення частоти 

й амплітуди шкірно-гальванічної реакції. Варто звернути увагу також на те, 

що характеристики дихання людини і показники опору шкіри традиційно 

використовують у поліграфах («детекторах брехні») для виявлення 

емоційних переживань людей, підозрюваних у вчинених злочинах і які 

відповідно знаходяться в стані гострого або хронічного стресу [6]. 

Нині широко застосовуються суб’єктивні методи оцінки рівня стресу, 

що включають психологічне тестування та інтроспекцію. 

На даний час існує багато варіантів тестів, що виявляють тривожність, 

кожний з яких по-різному відбиває компоненти тривожного стану при стресі. 

В одних тестах враховуються тільки суб’єктивні компоненти тривоги, в 

інших – її вегетативні прояви. На жаль, у найбільш розповсюджених на 

сьогодні клінічних тестах, що визначають рівень тривожності, не 

розділяються феномени, властиві активації симпатичної або парасимпатичної 

нервової системи, що утруднює виявлення зв’язків між показниками 

тривожності, які визначаються за цими шкалами, і фізіологічними проявами 

страху і тривоги. 

Крім традиційних вимірів тривожності як особистісної риси останнім 

часом намітилася тенденція до виявлення прихованої або явної причини цієї 

тривожності, що реалізується у виді конкретних страхів (об’єктів тривоги). 

Як з’ясувалося, у кожної людини є індивідуальна ієрархічна структура 

страхів особистості, що визначає, на які впливи в першу чергу в людини 

розвивається психологічний стрес [7]. Для визначення цієї структури був 

створений опитувальник, що виявляє систему актуальних страхів 

особистості – ОАС. 

Найбільш розповсюдженими методиками вважаються такі як: вивчення 

тривожності Спілбергера–Ханіна, «Самооцінки тривоги Цунга», 

опитувальник на вивчення актуальних страхів особистості – ОАС, тест на 
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дослідження емоційних станів (САН). У сучасній психодіагностиці існує 

небагато тестів, які спрямовані на безпосередній прямий вимір рівня 

стресостійкості особистості, а саме: «Тест на дослідження стресостійкості», 

«Бостонський тест на стресостійкість», «Тест самооцінки стресостійкості 

С. Коухена і Г. Вілліансона», «Методика на вивчення вегетативних проявів 

стресу», «Дослідження комплексної оцінки стресу». 

У деяких випадках застосування бланкових тестів утруднене або ж не 

дозволяє провести повний аналіз причин стресу. У таких ситуаціях більш 

інформативними виявляються методи інтроспекції, що дозволяють провести 

структурний самоаналіз причин стресу і ходу його плину [8]. 

Методичні підходи прогнозування стресостійкості як реакцій 

особистості на стрес: 

Прогнозування стресостійкості особистості має велике наукове і 

прикладне, практичне значення в різних областях людської діяльності. 

Зокрема, воно дозволяє заздалегідь виявляти осіб, у яких можливе 

порушення функціонального стану під час екстремальних ситуацій, і 

проводити з ними відповідну роботу в плані психопрофілактики стресу. 

Фахівці в області фізіології праці відзначають, що різні види несприятливих 

функціональних станів (втома, монотонія, неадекватні реакції при стресах і 

т.д.) не тільки істотно знижують успішність і якість праці, але і змушують 

людину платити «надвисоку психофізіологічну ціну» за виконану роботу [9, 

10]. Тому своєчасний прогноз стресостійкості, виявлення можливих 

відхилень у нормальному функціональному стані в окремих осіб і своєчасна 

реалізація корекційних заходів не тільки допомогли б цим людям зберегти 

здоров’я, але і за рахунок оптимізації їхнього функціонального стану 

підвищити ефективність їхньої діяльності. 

На даний час існують різні методи прогнозування стресостійкості як 

реакцій людини на стрес. Їхнє основне завдання полягає у врахуванні 

індивідуальних психологічних і психофізіологічних особливостей 
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досліджуваного й екстраполяції отриманих даних на аналогічні ситуації в 

майбутньому. До цих методів відносяться: 

1) використання ідентичних стресорів (наприклад, вивчення 

психологічних і вегетативних реакцій студента на одному іспиті дає 

можливість прогнозувати характер і рівень пережитого ним стресу на 

іншому); 

2) використання дозованих тестових стресів у лабораторних умовах 

(вплив сильних зорових, звукових і тактильних подразників); 

3) уявне моделювання стресорних ситуацій (зокрема, за допомогою 

методу нейролінгвістичного програмування); 

4) прогнози на основі психологічних тестів і опитувальників; 

5) математичні моделі (прості, множинної регресії й ін.); 

6) створення за допомогою різних пристроїв або в центрах 

психологічної підготовки модельної стресорної ситуації, що за своїми 

параметрами була б досить близька до ситуації реальної. 

Іншим способом оцінки стресостійкості людини є уявне моделювання 

емоційно значимих ситуацій – актуалізація стресу шляхом простих спогадів 

або з використанням методик нейролінгвістичного програмування (НЛП). В 

останньому випадку досліджуваному пропонується згадати ситуацію, коли 

він відчував максимальне хвилювання. Застосування спеціальних методів 

НЛП – так званих «якорів», що за своєю суттю є кінестетичними умовними 

подразниками, а також залучення всіх основних сенсорних каналів 

дозволяють викликати в людини досить подібну з реальною картину 

вегетативних реакцій і по ній судити про характер реагування тієї або іншої 

людини на стрес. Недоліком такого методу прогнозування є необхідність 

тривалої індивідуальної роботи з досліджуваним і уміння використовувати 

дані способи експериментатором, що створює обмеження для масового 

використання даного методу. 

В.Л. Маріщук і В.І. Євдокимов [9] наводять у своїй книзі низку 

стресорів, що використовуються в спортивній і військовій психології для 
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перевірки стресостійкості людини: змагальна обстановка виконання завдань і 

створення підвищеної мотивації до перемоги; несподівані сильні впливи 

(гучні звуки, світлові спалахи, холодні дотики, електрошкіряні подразники); 

показ психотравмуючих картин або кадрів із фільмів; виконання дій, що 

мають реальний стресогенний вплив (стрибки з парашутом, «обкатування 

танками», «обкурювання» газами в протигазах, обстріл із закріпленого на 

верстаті кулемета); установка на невідворотність болючого впливу 

(покарання електричним струмом на випадок помилки при виконанні тесту) і 

т.д. [9]. 

Зрозуміло, що далеко не усі із запропонованих цими авторами методів 

можна застосовувати в повсякденній практиці психолога для оцінки 

стресостійкості. З прийнятних методів можна відзначити спеціальне 

створення труднощів у виконанні мотивованої діяльності під виглядом 

дефіциту часу або координаційної складності, а також емоціогенне 

інструктування при високій особистій значимості контрольних дій, які 

виконуються. Зважаючи на описані методи ми в своїй роботі під час 

виконання методик «Кільця Ландольта», тепінг-тест, КЧСМ створювали 

стресогенні умови завдяки звуковим і шумовим ефектам. 

Останнім часом появилися нові перспективи для прогнозування 

стресових реакцій з використанням методів математичного аналізу 

варіабельності серцевого ритму. Основоположник цього напрямку в нашій 

країні Р.М. Баєвський [3] відзначає, що, використовуючи спектральні 

характеристики серцевого ритму для індикації активності різних контурів 

керування, можна підійти до вирішення завдання оцінки і прогнозування 

функціонального стану організму при інформаційних навантаженнях. 

Отримані в результаті лабораторного моделювання дані надалі піддаються 

математичній обробці. 

На сьогодні усе більшу популярність здобуває метод множинної 

регресії, що дозволяє будувати досить точні математичні моделі на підставі 

зіставлення великого числа вихідних даних [11, 12]. 
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здобувач кафедри психології КНТЕУ 

 

Оцінка подолання професійного стресу (копінгу) 

 

Оцінка копінгу привернула в останні десятиліття значно більше уваги, 

ніж теоретична розробка проблем копінгу. Більшість дослідників створювали 

і використовували методи самозвіту. Дотепер перевага віддається 

опитувальникам та інтерв’ю самооцінки, що у кінцевому результаті 

реєструють копінг лише в загальному вигляді. Останнім часом активно 

розробляються комп’ютерні методи, які точніше і диференційованіше 

реєструють динаміку копінгу. Можна сподіватися, що такий підхід сформує 

основу для створення теорії досліджень у даній області. 

J.D.A. Parker, N.S. Endler [1] виділяють інтраіндивідуальні та 

інтеріндивідуальні виміри копінгу. Перші оцінюють насамперед копінгові 

стратегії, що є відповідями на специфічні стресові ситуації (наприклад, 

втрату роботи, важке захворювання або симптоми болю). Пункти, що 

використовуються при таких вимірах, спрямовані на оцінку активності 

копінгу відповідно до конкретної ситуації. При другому типі 

інтраіндивідуальних вимірів оцінюється низка основних копінгових 

стратегій, що можуть використовуватися людиною в різних стресових 

ситуаціях. Пункти охоплюють широкий спектр потенційних копінгових дій у 

різних стресових ситуаціях. У зв’язку з тим, що вимір конкретних 

особливостей і диспозицій копінгу не може прогнозувати, як особистість 

буде долати актуальні, природні стресові події, почали розробляти методики 

з оцінки інтеріндивідуального копінгу. Наприклад, був створений (Endler 

N.S., Parker J.D.A. [1]) «Копінговий перелік для стресових ситуацій», за 

допомогою якого оцінюються три основних стилі копінгу, орієнтованих на 

завдання, емоції або уникнення. 

Загалом, методи, що належать до реєстрації копінгу, можна описувати 

за різними осями виміру. Найбільш істотними осями виміру є: 

Спосіб реєстрації: папір/ручка (більшість способів); комп’ютерний. 
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Площини даних: крім реєстрації психічних компонентів, є методи 

реєстрації психофізіологічних і біологічних показників [2]. 

Джерела даних: частіше опитувальники самооцінки, іноді інтерв’ю. 

Час оцінки: минуле (звичайно, стресові події останніх 6 місяців), 

сьогодення (актуальна ситуація), майбутнє («Як би ви себе повели?..»). 

Реальність стресової ситуації: гіпотетична стресова ситуація; 

лабораторні ситуації з реальними або знятими на кіноплівку стресорами; 

конкретний пережитий повсякденний стрес (стрес у минулому, стрес у 

сьогоденні); «усереднена» стресова ситуація без якої-небудь специфіки. 

Величина вибірки поведінки: одна, конкретна або гіпотетична, подія; 

профіль безлічі подій; популяція поведінки (наприклад, систематичне 

самоспостереження повсякденної поведінки за допомогою комп’ютерного 

щоденника). 

Специфічність сфери: загальні стреси; стрес через хворобу або 

страждання [2]. 

Індивідуальний або міжособистісний копінг. Більшість методів 

вимірюють індивідуальне стресове переживання і поведінку. Для діадичного 

стресу і відповідно копінгу в партнерів G. Bodenmann [2] розробив метод 

лабораторного спостереження у формі опитувальника. Для виміру сімейного 

стресу і копінгу дослідники дотепер зосереджувалися, в основному, на 

критичних сімейних подіях типу макростресорів, причому часто опитувались 

тільки батьки. M. Perrez, R. Berger, P. Wilhelm [2] запропонували спосіб 

комп’ютерного самоспостереження за стресовими переживаннями і 

подоланням стресу у родинах, у яких всі члени родини, старші 13 років, сім 

разів на день за планом вибірок часу і подій реєструють за допомогою 

мініатюрного комп’ютера ознаки своєї і чужої поведінки. Комп’ютерний 

запис відбиває стресову подію, індивідуальний і міжособистісний копінг. 

Вік. Більшість методів призначено для дорослих. I. Seiffge-Krenke 

(1989) створений опитувальник про копінг у молодих людей віком від 12 до 

20 років, який заснований на матриці, що складається з восьми типових для 
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молоді гіпотетичних проблемних ситуацій і 20 копінгових стратегій. Існують 

інші подібні методи [2]. 

Реєстровані ознаки. Різні методи реєструють: стресори (вид, тривалість, 

інтенсивність і т.д.), ознаки оцінки (контрольованість, каузальна атрибуція і 

т.д.), ознаки стресових емоцій (види емоцій, інтенсивність, тривалість і т. д.), 

ознаки копінгу (типи реакцій). Для різних видів копінгу звичайно 

приводяться відповідні шкали. 

Для німецькомовних психологів найбільш поширеними методами 

оцінки копінгу є наступні. 

1. Опитувальник для реєстрації копінгу в процесі стресу [3]. Цей 

опитувальник самооцінки ймовірного копінгу в процесі гіпотетичних 

повсякденних стресів має 79 пунктів і дев’ять шкал (наприклад, пасивності, 

уникнення й ін.). 

2. Опитувальник подолання стресу стосується реальних минулих і 

дійсних подій, складається з 114 пунктів і має 19 шкал (недооцінки, 

розчарування й ін.). Коротка версія методики включає шість шкал. 

3. Опитувальник для реєстрації форм подолання хвороби. Даний 

опитувальник самооцінки з приводу подолання конкретної перенесеної 

хвороби складається з 64 пунктів, що представляють п’ять шкал (пошуку 

соціальної опори, пошуку інформації, пошуку опори в релігії й ін.). 

4. Фрайбурзький опитувальник способів подолання хвороби, що має 

різні версії і також є опитувальником самооцінки в подоланні перенесеної 

хвороби. В основній версії має 142 пункти і 27 шкал (пошуку інформації, 

прояву почуттів і ін.). 

5. Система запису за допомогою комп’ютера [3] – це ведення 

щоденника самореєстрації процесу стресових подій, що включає їх копінг, за 

допомогою мініатюрного (кишенькового) комп’ютера. Виробляється 

комплексна оцінка стресу і копінгу за 41 показником. 
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В англомовних країнах, як правило, що випереджають у створенні 

нових психологічних методів дослідження і їхній критичній оцінці, 

насамперед у США) найбільш відомі такі методики оцінки копінгу. 

Опитувальник способів копінгу [4]. Ще в 1970-х роках Р. Лазарус зі 

співробітниками створили «Список способів копінгу – Ways of Coping 

Checklist (WCC)», що складається з 48 пунктів для субшкали вирішення 

проблем і 24 пунктів для субшкали фокусування на емоціях. Оскільки 

методика не відображала складність і багатство процесів копінгу, то була 

продовжена робота щодо створення нової версії – опитувальника WCQ. Він 

включає 50 основних і 16 додаткових пунктів з 8 емпірично виявленими 

шкалами. Відповіді дають відповідно до ситуації реального стресу, який 

пережив респондент (наприклад, протягом останнього тижня). 

Вісім шкал представлені в такий спосіб (у дужках – число пунктів): 

конфронтуючий копінг (6); дистанціювання (6); самоконтроль (7) 

пошук соціальної підтримки (6); прийняття відповідальності (4); відхід – 

уникнення (8); планове вирішення проблем (6); позитивна переоцінка (7). 

У даній методиці міжшкальні кореляції досить низькі, що підтверджує 

їх розбіжності. Однак тест-ретестова надійність методики не вказується, а її 

внутрішня структура незадовільна. Відповідно до теоретичних представлень 

висока стабільність не є обов’язковою, оскільки передбачається, що індивід 

пристосовує реальні копінгові відповіді до вимог ситуації. Проблема даної 

методики (як і багатьох інших багатофакторних методів виміру) полягає в 

тому, що теоретичні перехресні взаємини між шкалами не розглядаються. 

Наприклад, мобілізація соціальної підтримки розглядається тут як самостійна 

стратегія, але в дійсності вона може служити декільком цілям, таким як 

вирішення проблеми, одержання інформації, заспокоєння, відволікання. 

Інша проблема методики зв’язана з тим, що фактори не мають 

однакової ваги або теоретичного рівня. Деякі з них ближче до загальних 

факторів, тоді як інші – до периферійних. Залишається невизначеним, яким 

чином вісім факторів були включені в первинний напрямок функцій, 



 111 

фокусованих на проблемах або емоціях. Немає достатніх емпіричних 

свідчень підтвердження такої ієрархії. Автори опитувальника направили 

інших дослідників на пристосування WCQ до вивчення контексту зв’язку 

переживання стресу і проявів копінгу [487]. 

Шкала стилів поведінки Міллера [5]. Міллер виділив два стилі копінгу. 

Перший – «моніторинг»: обережний, уважний стиль з пошуком інформації, 

візуалізацією сценарію для контролю над ситуацією. Другий – «притуплення 

(blunting)», що припускає уникнення з виключенням нової інформації й 

інструментальних дій. Для оцінки цих двох стилів і була створена MBSS, у 

якій представлено чотири гіпотетичні стресові ситуації, дві з яких 

відносяться до фізичної загрози і дві – до захисту його. Ситуаціям додані 

способи копінгу. Методика складається із 32 копінгових відповідей, по вісім 

на кожні чотири стресові ситуації. 

Стиль, пов’язаний з увагою, виявився корисним вимірюванням 

розбіжностей індивідуального копінгу, і його оцінка за допомогою MBSS 

стимулювала дослідження в даній області. Основне обмеження методики 

визначається її змістом, що відображає лише ті стресові ситуації, що 

викликають тривогу. Інші стресові ситуації, пов’язані з викликом, 

заподіянням шкоди, втратою і ін., не підходять для дослідження за 

допомогою MBSS. 

Дослідження копінгу за Біллінгс і Моос [6]. Дана методика створена в 

контексті дослідження хронічного стресу і сімейного копінгу. Після вказівки 

останньої життєвої кризи чоловік і жінка повинні зробити вибір з 19 видів 

копінгу. Автори спиралися на теорію стресу і копінгу Р. Лазаруса й 

інтуїтивно згрупували пункти опитувальника за методами і функціями 

копінгу. Методи копінгу були розділені на: 1) активні когнітивні; 2) активні 

поведінкові; 3) уникнення. Функції визначені як: 1) фокусування на 

проблемах; 2) фокусування на емоціях. Кожний з 19 пунктів опитувальника 

відповідає одному методові й одній функції. Методика ґрунтується на 
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раціональній конструкції, що відповідає аналогічним теоріям, однак її 

структура не одержала емпіричного підтвердження. 

З позиції автора, природа стресора визначає те, як люди долають його. 

Відповідно до пропозиції Р. Лазаруса автор систематизував стресові життєві 

події як: а) виклик, б) погроза, в) втрата. За допомогою факторного аналізу 

він виявив 28 шкал з визначення копінгу, багато з яких мали по два-три 

пункти. При цьому внутрішня структура опитувальника виявилася 

незадовільною. Далі, у другому дослідженні автор просив респондентів 

згадати про пережитий за останні шість місяців стрес і віднести його до 

ситуації виклику, погрози або втрати, тобто виявив когнітивну самооцінку. 

Дослідник прийшов до висновку, що розходжень між оцінкою природи 

стресора і когнітивною оцінкою не було. Такий підхід є досить важливим для 

виміру копінгу. Природа стресового джерела може розглядатися як ключовий 

елемент реальної копінгової відповіді. Відповідно до теорії стресу 

Р. Лазаруса, когнітивна оцінка може бути вирішальним попередником 

копінгу, однак їхні взаємини досліджені поки що недостатньо добре. 

Індикатор копінгових стратегій. Автор J.H. Amirkhan [2] послідовно 

створював дану методику. Її остаточна версія складається з 33 пунктів, по 11 

пунктів для кожної з трьох шкал: вирішення проблем, пошуку підтримки, 

уникнення. 

Для однакових вимірів копінгу бажано створити різні діагностичні 

інструменти. Однак дана методика має багато недоліків, не врахованих при її 

розробці. Наприклад, при валідизації методики було виявлено, що шкала 

пошуку соціальної підтримки методики WCQ більше відповідала шкалі 

вирішення проблем методики CSI, ніж шкалі пошуку підтримки. Загалом, 

результат виявився недостатньо переконливим як у теоретичному, так і в 

емпіричному плані. 

Перелік життєвих подій і копінгу. Діти переживають стрес по-іншому, 

ніж дорослі. Тому для створення опитувальників з вимірювання стресу і 

копінгу в особливі вікові періоди потрібні відповідні дослідження J.E. Disc-
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Lewis [444] представлена методика, що була створена і валідизована на 

вибірках школярів 11 – 14 літнього віку. Вона складається з переліку 125 

стресових життєвих подій і 49 копінгових стратегій, що представляють п’ять 

факторів: агресія (7 пунктів), усвідомлення стресу (13 пунктів), відволікання 

(11 пунктів), самовідволікання (9 пунктів), витривалість (9 пунктів). 

Зауваження до методики стосуються наступного. Її конструкція носить 

емпіричний характер. Крім того, методика недостатньо збалансована за 

допомогою раціональних процедур. Її п’ять факторів не повністю 

узгоджуються з теорією і даними інших досліджень. Копінгові стратегії 

застосовуються до занадто різних стресових ситуацій. Також не наводиться 

достатніх підтверджень того, що діти мають стрес-специфічний копінг. 

Перелік копінгових орієнтацій підлітків при переживанні проблем (A-

COPE). Копінг стресів може розрізнятися на різних етапах життя. Для 

ідентифікації копінгових стратегій і поведінки при стресі в підлітків 

J.M. Patterson, H.I. McCubbin [1] розробили спеціальний опитувальник. У 

його основі лежить опитування школярів старших класів на тему того, як 

вони справлялися з труднощами і зменшували дискомфорт. Остаточний, 

уточнений варіант методики включає 54 пункти, що представляють 12 

факторів: демонстрація почуттів (6 пунктів); пошук відволікання (8 пунктів); 

розвиток здатності покладатися на себе й оптимізм (6 пунктів); розвиток 

соціальної підтримки (6 пунктів); вирішення сімейних проблем (6 пунктів); 

уникнення проблем (5 пунктів); пошук духовної підтримки (3 пункти); 

внесок у дружбу (2 пункти); пошук професійної підтримки (2 пункти); 

залучення в необхідну діяльність (4 пункти); використання гумору (2 

пункти); релаксація (4 пункти). 

А-СОРЕ є хорошим прикладом виміру копінгу при розповсюджених 

життєвих стресах на специфічній стадії розвитку людини. Його слабкість 

полягає в індуктивному підході. Методика не спирається на відомі теорії 

стресу і копінгу. Вона недостатньо порівняна з визнаними методиками 
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виміру копінгу, і її застосування обмежене первинним матеріалом, що 

використовувався при створенні опитувальника. 

Перелік життєвих ситуацій (LSI). Ґрунтуючись на провідних 

методиках дослідження копінгу, H. Feifel, S. Strack [2] розробили перелік 

життєвих ситуацій для оцінки трьох форм копінгу: вирішення проблем, 

уникнення, покірність. Методика допомагає оцінювати копінг при реальних 

обставинах життя в людей середнього і літнього віку. В остаточному варіанті 

вона містить 28 пунктів на вибір копінгу. Опис стресових ситуацій в 

опитувальнику відсутній, однак вказуються п’ять областей конфліктів для 

вибору індивідуальних проблем: прийняття рішень, програш у змаганні, 

фруструюча ситуація, складності з авторитетною людиною, звичайні незгоди 

з однолітками. 

Шкали опитувальника не є новими. Унікальність полягає в звертанні до 

п’яти стресових ситуацій. Недоліком цього ж плану є те, що порівняння 

досліджуваних не може бути точним, оскільки індивідуальні відмінності в 

переживанні стресу можуть призводити до розбіжностей у копінгу. Особисті 

копінгові стилі відповідають не за вибір тієї або іншої стратегії, а за 

відносини між ситуацією і поведінкою. Ще одна проблема полягає в тому, 

що по кожній області конфліктів можуть даватися різні когнітивні оцінки. 

Крім того, у методиці не враховується специфіка стадії конфлікту, від якої 

залежать розходження й у його оцінці, і в копінгу. 

Копінговий перелік для стресових ситуацій (CISS). Слабкість більшості 

методик дослідження пов’язана з їх незадовільними психометричними 

властивостями, нестабільною структурою факторів і недоліками при 

перехресній валідизації. Ці недоліки були враховані при створенні CISS 

[446]. Спочатку автори вибрали дві функції копінгу: вирішення проблем і 

регуляція емоцій. Остаточний варіант CISS має 48 пунктів – по 16 пунктів 

для кожної з трьох шкал: копінг, орієнтований на завдання, копінг, 

орієнтований на емоції, і копінг, орієнтований на уникнення. Остання шкала 

надалі була розділена на дві: шкалу відволікання і шкалу соціального 
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відволікання. Методика представляє собою класичну модель конструкції 

тесту. Однак вона не набагато краща від інших опитувальників при 

вирішенні критичних завдань оцінки копінгу. CISS обмежений трьома 

факторами, що не відображають складність реального копінгу. Необхідні 

подальші розробки для виявлення підгруп копінгових стратегій, що будуть 

залишатися стабільними при різних ситуаціях у різних індивідів. 

Шкала подолання – СОРЕ Scale. Багато дослідників вважали, що поділ 

копінгу на фокусований щодо проблем і фокусований щодо емоцій, занадто 

простий, оскільки шляхи вирішення проблем і регуляції емоцій різноманітні. 

С.S. Carver зі співавторами [439] в основній версії СОРЕ Scale представили 

13 шкал копінгу, кожна з яких містить чотири пункти. Перші п’ять шкал 

створені для виміру копінгу, фокусованого на проблемах. Наступні п’ять 

шкал – для копінгу, фокусованого на емоціях. 

Шкали розташовані в наступному порядку: активний копінг, 

планування, придушення конкуруючих видів активності, обмежуючий 

копінг, пошук соціальної підтримки через інструментальні причини, пошук 

соціальної підтримки через емоційні причини, позитивна репрезентація і ріст, 

прийняття, звертання до релігії, фокусування на емоціях і їхній прояв. 

Заперечення, поведінкова незалученість, розумова незалученість. 

Вимір повсякденного копінгу. A.A. Stone, J.M. Neale [2] почали спробу 

створення інструмента для оцінки повсякденного копінгу при тривалих 

дослідженнях. Після відповідних досліджень вони представили список з 55 

видів (пунктів) копінгу, що сформувалися у вісім категорій: відволікання, 

нове визначення ситуації, пряма дія, катарсис, прийняття, соціальна 

підтримка, релаксація, релігія. Оскільки психометричні властивості методики 

виявилися незадовільними, автори відмовилися від створення рейтингових 

шкал і вирішили залишити усі вісім категорій копінгу у форматі відкритих 

для завершення відповідей. 

Опитувальник процесу стресу і копінгу. Під впливом трансактної теорії 

стресу Р. Лазаруса, швейцарські дослідники M. Reicherts, M. Perrez [3] 
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створили особливу методику оцінки стресу і копінгу, адаптовану до 

англійської мови. Її мета полягає у вимірі копінгу на протязі різних 

гіпотетичних стресових ситуацій, що включають когнітивні оцінки, емоції, 

атрибуції. Інструмент складається з 18 епізодів, розділених на два класи 

стресу: а) аверсивні або невизначені ситуації; б) ситуації втрати або неуспіху. 

Кожен епізод поділяється на три стадії. 

Обмеження методики пов’язані з гіпотетичними ситуаціями, що 

змінюються також гіпотетично. Імовірно, було б краще проводити 

дослідження в реальній життєвій ситуації. 

Таким чином, представлені інструменти виміру, оцінки копінгу є 

прикладами, що не охоплюють усіх відповідних методик і їхнього різновиду. 

Деякі специфічні недоліки і переваги методик були зазначені при їхньому 

описі. У якості загальної, основної проблеми при створенні кращих 

інструментів оцінки копінгу можна розглядати [7] необхідність дотримання 

балансу за наступними суперечливими показниками: 

1. Раціональність – емпіричність при створенні шкал. 

2. Диспозиційна – ситуаційна оцінка копінгу. 

3. Події реального життя – гіпотетичні сценарії. 

Отже, виходячи з сучасних поглядів на стресостійкість, подолання 

стресу і особливості проявів у посттравматичний період, ми можемо 

виокремити їх два основних напрями – одні цілком спрямовані на 

дослідження стресу, інші на вивчення проявів у посттравматичний період. В 

цілому, більшість вчених приходить до висновку щодо визначення провідної 

ролі в забезпеченні і формуванні стресостійкості саме людини з її певним 

рівнем стресостійкості, професійної підготовки, стажем роботи, вираженістю 

індивідуального стилю подолання стресу, індивідуально-психологічними 

властивостями, мотиваційними і соціальними компонентами професійної 

діяльності, вираженістю професійно значимих властивостей та 

психофізіологічними особливостями – силою нервової системи, 

витривалістю, відновлюваністю, адаптивністю [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. 
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Зазначені висновки вимагають адекватних і інформативних методів 

діагностики стресостійкості особистості. 
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Основні складові формування здорового способу життя дитини в сім’ї 

 

Численні дослідження стану здоров’я людей за останні роки 

викликають почуття тривоги. Незважаючи на те, що природа заклала в 

людині великий потенціал сили й міцності, кількість хвороб постійно 

зростає. Є.А. Зеліковська [5] наводить цікаві дані радіоізотопних медичних 

досліджень, які свідчать, що наш організм постійно оновлюється (клітина 

шкіри – за п’ять тижнів, скелет – щотри місяці, а протягом одного року на 

98% оновлюється атомний склад людини). І навіть за таких умов, які щедро 

подарувала нам природа, ми хворіємо, рівень стану здоров’я населення 

постійно знижується, це особливо насторожує, адже людина народжується 

для життя, яке має бути наповнене любов’ю і здоров’ям.  

Людське життя є найвищою суспільною цінністю, а здоров’я кожного 

індивідууму є складовою суспільного багатства. Тому збереження, 

формування та зміцнення здоров’я дитини – це обов’язок кожної матері, 

батька перед власною дитиною, родиною і перед суспільством. У сучасних 

умовах набуває ваги формування основ культури здоров’я молодого 

покоління. Лише навчивши їх дбати про здоров’я, власними силами його 

зміцнювати та підтримувати високу працездатність організму, дотримуватись 

безпечних умов життєдіяльності, можна виправити критичне положення 

стану здоров’я нації. Мінімум десять років будь яких упущень у процесі 

підвищення відповідальності у дітей та молоді за власне здоров’я може 

обернутися формуванням цілого покоління людей, неграмотних у питаннях 

оздоровлення. Звичайно, основним виховним чинником, основною школою 

життя для дитини, важливою соціально-педагогічною та захисною силою 

виступає сім’я. Ніщо не може замінити дитині сім’ї, яка дає їй „два крила‖ 

для самостійного польоту в житті, і тому формування в дитини оздоровчого 

світогляду, адекватної здоров’язберігаючої поведінки відбувається на 
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сімейних теренах, де формуються особистісні ідеали, уподобання, мотиви, 

інтереси та життєві звички дитини. 

На перший план виступає завдання виховання в дітей і підлітків 

потреби у здоров’ї як життєво важливої цінності, свідомого прагнення до 

ведення здорового способу життя та формування валеологічної культури 

особистості («Valeo» в перекладі з латинської означає «Будь здоровий!»). 

Валеологічна культура, як складова загальнолюдської культури та 

ФЗСЖ в сім’ї, включає в себе наступні аспекти: 

– фізична культура – здатність керувати своїми рухами, тілом; 

– психічна культура – здатність керувати своїми відчуттями, емоціями та 

почуттями; 

– інтелектуальна культура – здатність керувати своїми думками; 

– моральна культура – здатність керувати власною поведінкою, задоволенням 

потреб відповідно до загальнолюдських норм. 

Через призму валеологічної культури створюється перехід до категорії 

«здоров’я» – інтегративної якості повноцінного людського буття. Перш за 

все, необхідно усвідомити, що без здоров’я людина не може бути щасливою, 

повноцінно жити і діяти, а від того, як вона вміє берегти своє здоров’я 

залежить її майбутнє. Здоров’я, за визначенням Всесвітньої організації 

збереження здоров’я, це стан повного фізичного, духовного й соціального 

благополуччя. У роботах В.М. Сидорова [6] ми знаходимо визначення 

поняття здоров’я як фундаментальної соціально-філософської категорії, у 

його авторській картотеці налічується понад двісті визначень цього поняття. 

Це і «фізична активність», і «первинна, невід’ємна властивість людини», і 

«нерозривна єдність природного й соціального, тіла і духу».  

На сучасному етапі нова концепція здоров’я включає в себе стан 

рівноваги (баланс) між адаптивними можливостями (потенціал здоров’я) 

організму та умовами середовища (природного, соціального), що постійно 

змінюються [7].  
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У роботах С.С. Волкова, Л.Г. Гаврилюка, Т.В. Книш, Г.Л. Апанасенка, 

С.В. Попова, І.В. Муравова, В.М. Сидорова та інших [6, 7, 8, 9] визначаються 

такі види здоров’я, як фізичне, соматичне, емоційне, духовне, соціальне, 

психічне та моральне. Автори дають визначення терміну здоров’я й кожного 

його виду, проте ми можемо говорити про умовний поділ цих видів здоров’я, 

серед яких основними виступають фізичне та психічне. Фізичне здоров’я 

створює фундамент здорової особистості, а від психічного здоров’я залежить 

духовне та соціальне. Тому цілком закономірно, що в сучасних державних 

документах наголошується на необхідності реалізації одного з пріоритетних 

завдань – це зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей та молоді. 

Фізичне і психічне здоров’я тісно пов’язані між собою. Фізичне здоров’я – це 

стан, який зумовлюється функціонуванням фізіологічних систем організму 

(дихальної, серцево-судинної та ін.). Психологічне здоров’я – це 

нормалізований стан психоемоційної та інтелектуальної сфер. Фізичний стан 

людини залежить від функціонування нервово-психічної та імунної систем, а 

фізичне нездоров’я включає в себе психічні травми і комплекси.  

Найбільш вдале визначення видів здоров’я знаходимо в публікаціях 

В. П. Петленко, С.В. Попова та групи авторів [7, 8, 10], які виділяють 

соматичне, фізичне, психічне, моральне та соціальне здоров’я. Виходячи з 

цілісного погляду на феномен здоров’я, визначені складові тісно пов’язані 

між собою і діють у сукупності та комплексно визначають стан здоров’я 

індивіда.  

Фізичне здоров’я – це рівень росту й розвитку органів та систем 

організму, основу якого складають морфологічні та функціональні резерви, 

що забезпечують адаптаційні реакції. Складовою фізичного здоров’я є 

соматичне здоров’я, яке характеризується як стан органів і систем організму 

людини. В основі цього стану лежить програма індивідуального розвитку, 

опосередкована базовими потребами, які домінують на різних етапах 

онтогенетичного розвитку. Ці потреби є пусковим механізмом розвитку 

людини, а також забезпечують індивідуалізацію цього процесу.  
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Психічне здоров’я – стан психічної сфери, основу якого складає стан 

загального душевного комфорту, який забезпечує адекватну поведінкову 

реакцію. Такий стан обумовлений біологічними й соціальними потребами та 

можливостями їх задоволення. 

Духовне здоров’я – комплекс характеристик мотиваційної сфери та 

сфери потреб життєдіяльності, основу якого становить система цінностей, 

установок і мотивів поведінки індивіда в суспільстві. Духовне здоров’я 

пов’язане із загальнолюдськими поняттями добра, любові і краси. 

Соціальне здоров’я будується на взаємовідносинах із соціумом залежно 

від цінностей та мотивів поведінки індивіда, і обумовлене характером та 

рівнем розвитку економічної, політичної, соціальної й духовної сфер 

суспільного життя (рис. 1). 

 

Рис. 1. Складові здоров’я людини 

 

Усі складові здоров’я індивіда, особливості ФЗСЖ в сім’ї залежать від 

економічних чинників, стосунків із соціумом, до якого входять організації, 

через які відбуваються зв’язки індивіда з соціумом: навчальні заклади 

(отримання освіти), медичні заклади – санаторії, поліклініки, лікарні, 

діагностичні центри (профілактика захворюваності, лікування, охорона 

здоров’я) та інші організації, від яких залежить праця, відпочинок індивіда, 

організація побуту, соціальний захист, безпека існування тощо. 

Можна виділити узагальнені критерії формування кожного виду 

здоров’я в сім’ї: для фізичного – я можу; для психічного – я хочу; для 

духовного – я повинен, для соціального – я здатний. ФЗСЖ в сім’ї має 

Духовне 

здоров’я 

Соціальне 

здоров’я 

Фізичне 

здоров’я 

Психічне 

здоров’я 



 123 

забезпечити дитині відповідність здоров’я цим критеріям, її гармонійну 

життєдіяльність, узгодженість біологічної, психічної і соціальної сторони 

буття. 

Рівень здоров’я людини визначається умовами життєдіяльності: 

навчання, праці та побуту, добробутом та гігієнічною культурою, а 

найбільше – способом життя людини, який може бути здоровим чи 

нездоровим, правильним чи хибним. Спосіб життя акумулює в собі 

комплексне уявлення  про життєдіяльність людини, є одним із критеріїв 

суспільного прогресу і характеризується особливостями повсякденного 

життя (трудова діяльність, побут, задоволення матеріальних та духовних 

потреб, участь у суспільному житті, відпочинок і дозвілля, норми та правила 

поведінки). За твердженням Г.С. Никифорова [2] спосіб життя обумовлений 

соціально-економічними умовами, залежить від мотивів діяльності 

конкретної людини, особливостей її психіки, стану здоров’я та 

функціональних можливостей організму.  

Здоровий спосіб життя – це активна діяльність людей, спрямована на 

збереження і поліпшення здоров’я, оздоровлення організму, боротьбу із 

шкідливими звичками й факторами ризику для здоров’я, подолання інших 

несприятливих сторін способу життя, формування психологічної установки 

на збереження, зміцнення та примноження власного здоров’я та здоров’я 

оточуючих. 

 Ведення здорового способу життя, діяльність з ФЗСЖ в сім’ї 

передбачає реалізацію основних дій індивіда, що зберігають здоров’я: 

– забезпечення фізичного удосконалення в процесі активної рухової 

діяльності; 

– дотримання оптимального раціону повноцінного збалансованого 

харчування; 

– дотримання правил гігієни (чистота тіла й чистота думок, загартування тіла 

й загартування духу);  

– досягнення психічної, морально-духовної гармонії в житті; 
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– виключення із власної поведінки саморуйнівних звичок, пристрастей, 

помислів (алкоголізм, куріння, наркоманія, лінощі, переїдання, негативні 

емоції, малорухливість тощо); 

Від того, який спосіб життя веде індивід, який спосіб життя сповідує та 

пропагує сім’я значною мірою залежить здоров’я дитини. Доведено, що майже 

на половину здоров’я залежить від обраного способу життя, меншу частку 

впливу мають генетичні фактори та екологія і лише на 10% здоров’я залежить 

від медичного обслуговування [11]. Ці дані підкреслюють необхідність 

власного вибору людиною життєво важливих ціннісних орієнтирів у житті і 

усвідомлення того факту, що медицина не в змозі забезпечити достатній рівень 

здоров’я кожної людини (рис. 2). 

 

Рис. 2. Фактори впливу на стан здоров’я людини 

Головне у ФЗСЖ дитини в сім’ї – це умови життя та особливості 

виховання. Звичайно, здоровий спосіб життя втілює в собі зорієнтованість 

особистості на збереження, формування та зміцнення власного здоров’я як 

найголовнішої особистісно-мотиваційної потреби. Цей аспект підкреслює 

важливість проведення виховної та просвітницької роботи починаючи з 

найближчого оточення – сім’ї, потім – дошкільних навчальних закладів, 

школи та вищих навчальних закладів. Спільні зусилля мають забезпечити 

безперервний процес засвоєння цінностей і понять, що спрямовані на 

формування навичок, умінь і ставлення до усвідомлення та оцінки власного 

здоров’я кожною дитиною, прийняття нею відповідних мотивованих рішень, 
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спрямованих на здоровий спосіб життя й адекватну поведінку здорової 

особистості. У першу чергу батьки повинні дбати про усвідомлення та 

переконання дитини, починаючи з раннього віку, у необхідності дбайливого 

ставлення до власного здоров’я (а не абстрактної особистості) і реалізації у 

власній життєдіяльності основних принципів здорового способу життя. 

Повноцінне життя дитини забезпечуватиметься високим рівнем здоров’я, 

ефективним всебічним розвитком, гармонійними відношеннями з природою 

й суспільством та активною життєвою позицією. У дитини слід формувати 

готовність бути здоровою, ця готовність, на думку В.П. Петленко, 

В.П. узунова [7], повинна складатися з потреби (хочу) бути здоровим, із 

здатності (можу) будувати свої відношення з самим собою та навколишнім 

світом, та рішучістю (буду) жити за природовідповідними законами. 

Проблема здоров’я дітей, готовність сім’ї до діяльності з ФЗСЖ є 

стратегічною метою формування та розвитку особистості, збагаченої 

знаннями про людину, готової до творчої діяльності та поведінки, що 

відповідає загальнолюдським нормам моралі. А знання, розуміння і 

використання на практиці основ здорового способу життя – це три ключових 

моменти, від яких залежатиме повноцінність, достатність та тривалість 

життя молодого покоління. Відповідальність за це лягає на батьків, які, 

починаючи з планування народження малюка, вже несуть відповідальність за 

фізичне, психічне, моральне та соціальне благополуччя наступних поколінь.  
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Теоретико-методологічні погляди на становлення особистості в 

дискурсі проблем сучасної вищої освіти 

 

В інформаційному суспільстві вища освіта є тим соціальним 

інститутом, який має створювати умови розвитку цінності культури, науки, а 

головне накопичення людського капіталу відповідно до цивілізаційних 

прагнень. А. Тойнбі у своїй теорії локальних цивілізацій проводив думку, що 

в архаїчних суспільствах, на відміну від сучасної цивілізації, становлення 

молодої людини не відбувалося безконфліктно в жодному з соціальних 

інститутів, оскільки розвиток молодої людини узгоджувався з потребами 

спільноти.  

Як соціальний інститут вища освіта є визначним агентом у системі 

соціальної організації. В ідеї вищої освіти закладено ідею знань найвищих 

досягнень у професіоналізації та особистому розвитку студентства. 

Становлення особистості у вищому навчальному закладі є суспільним 

явищем, яке має тисячолітню історію. Суспільство передбачає, що в закладі 

вищої освіти студентська молодь повинна бути включена в систему 

взаємодії, яка дозволяє наповнити смисловий характер для ії особистого 

розвитку й для компетентності в обраній професії. Вищий навчальний заклад 

як соціальний інститут забезпечує залучення найздібніших до цілісного 

пізнання, але водночас супроводжується конфліктами, які мають різні моделі 

їх розв’язання. Ґрунтовніше в кризі М.В. Примуш [9]. Сучасна проблема в 

Україні – конфлікт вищої освіти та молодої людини, який набуває тенденції 

до «моделі втечі». Про це свідчать міграційні потоки молоді на навчання у 

закордонні виші. «Вперед на Захід», – це гасло стало відповіддю молоді на 

нехтування проблеми освіти. Соціологи зазначають, що близько 90 відсотків 
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молоді, яка вчиться за кордоном, не має намірів повертатися. Намагання 

привернути цю увагу до особистості стає вирішальним. Серед соціальних 

стереотипів довгий час існувала позиція, що вища освіта дає стартові умови 

молоді, яка намагається отримати більш високі соціальні статуси, реалізує її 

сподівання на місце в суспільній організації, наповнить сенсами взаємодію в 

соціальному та професійному просторі. Проте цей ідеалістичний погляд має 

ту перевагу, що не помічає проблему, а отже її ніби й не існує. Інший погляд 

такий: освіту слід розглядати як соціальний інститут, який взаємодіє в 

системі цінностей знань і в конкуренції підготовки молоді до життя. Ці 

проблеми конструюються в соціальному просторі й набувають сенсів при 

вдалих життєвих сценаріях. При цьому стратегії закладів вищої освіти 

обмежено вимогами стандартів, які не пов’язані з реальною практикою 

суспільного життя, процесами, що відбуваються в молодіжному середовищі. 

Заглиблені пошуки самостійного визначення стратегії розвитку породжують 

нові дискурси розвитку освіти, де врахування питання розвитку особистості 

стає основним. Проблема породжує проблеми, розв’язання яких повинно 

мати певний сенс. Питання загальних проблем є загально дискурсивним, а 

отже не визначеним. Намагання подолати одну проблему без розуміння 

системності її природи та джерел зумовлюють неминучий програш колишніх 

студентів на ринку праці, знижують рейтинг університету, впливають на 

долю викладачів. Соціальні проблеми конструюються та конкурують у сенсів 

кожного з дискурсів, викликаючи відповідні реагування. Дискурс вищої 

освіти – це насамперед взаємодія різних сенсів, досвіду й очікувань. 

Протиставлення дискурсів студента та викладача веде до перманентної 

конфліктності, а отже вони перестають визначатись як проблема, оскільки 

стають нормами й стандартами взаємодії. Тільки при визнанні можливості 

впливу на ситуацію говорять про проблему. Саме налаштування на 

розв’язання проблеми дає соціальну перспективу. В коло дискурсу проблем 

вищої школи входять такі категорії як «людина», «студент», «викладач», 

«стандарти освіти», «методики», «навчально-виховний процес», тощо. 
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Дискурсивним є поняття «соціалізація», оскільки в сукупності вона містить 

особистісно-значимі сенси. Інтенційність до кожної особистості дозволяє 

конкурувати з викликами й загрозами, які несе постмодерновий світ, де 

конкуренція та взаємодія різноманітності стають для вищих навчальних 

закладів викликом, але водночас і умовою виживання як організації та 

соціального інституту. Визнання проблеми становлення особистості як 

дискурсу соціалізації, дозволяє визнати знаковість інших ніж для викладачів 

сенсів, дискурсу субкультурних особливостей молодої людини, що визнала 

за цінність здатність до навчання.  

Поняття соціалізація з класичної парадигми – період від народження до 

формування зрілої особистості; вторинна соціалізація (ресоціалізація) – 

перебудова соціально зрілої особистості, що пов’язано, здебільшого, з 

оволодіванням професією. [5, с. 71]. Зрозуміло, що кожен з етапів соціалізації 

взаємообумовлено характером впливу агентів соціалізації, які мають 

соціалізаційну роль на попередніх етапах і здатність особистості до її 

засвоєння культурного надбання. Разом з тим, як визначає Е. Гіденс, 

«соціалізація – це не той вид «культурного програмування», коли дитина 

пасивно засвоює впливи, яких вона зазнає. Дитина від самого початку є 

створінням активним» [3, с. 42]. 

Зважаючи на те, що активність виявляє себе з різним ступенем глибини 

та диференціації, Е. Бабосов зазначає: «насправді особа ( в процесі свого 

формування дуже вибірково ставиться до зовнішніх дій, зокрема й до 

найвпливовіших для неї індивідів. У міру дорослішання вона все частіше 

здійснює самостійний вибір» [2, с. 278]. За Ю. Геллером самостійність 

визначається як певний тип (якість) поведінки в соціальній ситуації [4, с. 15]. 

Є. Дюркгейм як класичний (позитивіський) соціолог створив і очолював 

кафедру соціології та педагогіки. Одним із суттєвих елементів розвитку 

особистості він визначив інтеріоризацію, де психічне розглядається під кутом 

впливу соціального досвіду й суспільних уявлень, що сприяють народженню 

органістичної солідарності, у тому числі викладачів і студентів. Видатний 
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американський соціолог Т. Парсонс наголошував, що процес розвитку 

суспільства пов’язаний з визнанням ролі людини, яка в механізмах 

інтеріоризації має грати активну роль при наявності таких можливостей. У 

ідеях і практиці яскравого представника Чиказької соціологічної школи 

Дж. Д’юї з’явився абсолютно новий підхід до особистості студента – 

визнання права студента на активну, інколи провідну, роль у навчанні. 

Проблемно-орієнтований підхід Дж. Д’юї окреслив образ американського 

студента, а потім і громадянина – допитливого, активного, розуміючого сенс 

навчання й побудови своєї країни. Однак проблем розвитку «американцю» 

подолати не вдалося. Сьогодні американські студенти конкурують зі 

студентами з інших країн. Проте ця конкуренція «середньої людини» з 

«видатною» зумовила появу поняття «яппі», яка перестала бути національно 

відмінною якістю, а визначалась за рівнем розвитку та успіху. Сама епоха 

системного-нормативного (модернізм) стала в протиріччя з новими 

викликами, які, насамперед, заявили себе як розвиток людини під впливом 

науково-технічної революції і права людини на інформацію та знання. 

Сьогодні напрацьовано велику кількість теорій, які мають пояснити причини 

проблем становлення особистості з біологічної, психологічної, соціологічної, 

правової чи педагогічної соціалізації. Значення освіти виросло в період 

кібернетичної революції. По-суті, людина вступила в конфлікт з технічним 

розвитком, результатом програшу в якому може стати панування штучного 

інтелекту над людиною. У 70 роки один з представників когнітивної 

психології Ж. Піаже визначав появу нової технології виховання, де  

соціалізація здійснювалася через проходження чотирьох стадій розвитку, які 

закінчуються стадією формальних операцій, «коли індивіди мислять 

абстрактно й критично» [7, с. 177]. Розширення уявлення про значення 

розвитку людини, як такої, привело Л. Колберга до необхідності визначити 

моральний сенс соціалізації. Відповідно до теорії морального розвитку, 

соціалізація здійснюється через три стадії морального розвитку, але на 

постконвенціальній стадії особистість вдається до думки «законне не означає 
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правильне» [7, с. 178]. Такий відступ від загальних норм до норм особисто 

значимих ознаменував утвердження епохи постмодерну. Відповідно до теорії 

аномії Р. Мертона протиріччя виникають у разі розбіжності культурних цілей 

і способів їх опанування. Внаслідок такого збігу й розбіжностей виникають 

форми соціалізації: конформізм, інновація, ретуалізм, ретріаризм, заколот [8, 

с. 255]. Теоретико-методологічні погляди визначних науковців складають 

широкий спектр поглядів від радикалізму в поглядах Мальтуса до 

гуманістичних концепцій А. Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла, Е. Фрома. 

Аналізуючи проблеми сучасників, він визначає, що людина розуміється як 

особа, котра перебуває в постійній взаємодії з навколишніми проблемами, які 

вона має навчитися розв’язувати [11].  

У цей період з’являються нові теорії, які розглядають людину в 

поєднанні з поняттями, які на той час виходять за межі наукових категорій, а 

саме: «права особистості», «свобода», «незалежність», «справедливість», 

«сенс», «текст», «комунікація», «інформація», «повідомлення», 

«репрезентація» тощо. Поєднання такого невизначеного, але суттєвого 

набуло визначення дискурс. Перехідні явища в суспільному житті завжди 

породжують потребу в теоретичному й методологічному осмисленні нової 

дійсності, але традиційний підхід, який ґрунтується на таких поняттях, як 

«теорія», «методологія», «категорії», «особистість», в умовах постмодерну 

приводить до розмивання термінологічної «чистоти». Під впливом дискурсу 

постмодерну з’являються нові поняття й наповнюється сенс класичних. У 

сучасний період поняття «формування» виглядає архаїчним, поступаючись 

місцем поняттю «розвиток». 

Отже, сучасні проблеми становлення особистості в дискурсі проблем 

сучасної вищої освіти, розглядаючись з позицій постмодернізму, орієнтують 

на множинність подій, що відбуваються з учасниками соціальної взаємодії. 

Цю наповненість різнорідними соціальними практиками визначають 

поняттям «дискурсивні практики» в «дискурсивному полі». Дослідження 

дискурсивних практик ґрунтується на пересіченнях, на гіпотетичних теоріях і 
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методологіях, цінність яких визначає сам дослідник. Визначаючи теорію 

дискурсивних практик як конструкцію, Т. ван Дейк пропонує аналізувати 

соціальні явища в широті їх значень і методологій, але водночас, він 

запрошує дослідників зберігати такі позиції: 

1) відповідність теоретичній моделі класу вирішуваних завдань;  

2) закінченість моделі, її здатність описати дійсність у межах запропонованої 

термінології; 

3) рівень формалізації моделі;  

4) можливість перевірки емпіричними даними;  

5) емпіричні дослідження, побудовані на підставі даної моделі;  

6) пізнавальний статус (чи є дана модель рівнем описової або пояснювальної 

адекватності) [13].  

Хоча поняття «дискурс» чітко не визначено, в ньому немає тієї чіткої 

межі, що притаманно класичним теоріям, конструювання понять залишається 

одним з методологічних принципів. Таким чином, поняття «дискурсу 

проблем сучасної вищої освіти» виводиться з проблем дискурсивного 

простору, а значить і практик, що розглядається на пересіченні соціального й 

освітнього простору. Цей простір визначається як соціалізуючий у 

протиріччях цілісного й дискретного, гармонічного та неврівноваженого. В 

дискурсі проблем вищої освіти комунікативно-освітні практики набувають 

значень «розвитку особистості» через знання, технології, моделі взаємодії, 

соціальні мережі й усі інші складові. Разом вони заявляють себе подіями 

особистого життя учасників, так званими нарративами. М. Л. Крослі в книзі 

«Нарративна психологія» визначає наратив так: «нарратив – це історія того, 

як людина сприймає, оцінює та інтерпретує події, що відбуваються з нею». 

Це дозволяє розглядати розвиток особистості як події життя в дискурсі вищої 

освіти. Відомий теоретик дискурсу Т. ван Дейк наголошував, що становлення 

людини зв’язує когнітивна здатність індивідів, соціальне оточення та 

смисловий контекст подій. Аналізуючи соціальну обумовленість відтворення 

й сприйняття текстів (повідомлень, знань, діалогів) він наголошує на 
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вірогідність здатності особи до відтворення в контекстах соціального й 

культурного, зафіксованого у соціальних дискурсах текстів. У теорії 

контексту Т. ван Дейка тексти представлені у вигляді конкретних фраз або 

діалогів, які відтворюють ідеологічно ангажовані знання як системи 

установок. Вони поєднані або розділені ментальною моделлю ситуації, яка 

супроводжує комунікацію учасників. Унаслідок дискретності й 

неоднозначності впливів виникає порушення текстів, неоднозначність 

інтерпретації відповідних їм понять [12, с. 159–177], що потрібно 

враховувати в дискурсі розвитку особистості.  

Відомо, що для розвитку особистості суспільство та його інститути 

повинні сповідувати превентивний підхід, працювати з проблемами, які 

заявляють себе окремими випадками й не набули характеру явищ. Сьогодні 

дослідники надають відомості про зниження якості освіти й збільшення рівня 

корупції, бюрократизації освіти та відтік молоді за кордон. З погляду теорії 

аномії, такі явища є закономірними в період руйнування норм. Але, 

водночас, умовами для збереження соціальних інститутів, в цілому 

суспільства, є останній кордон – людина. Вища освіта в такому випадку 

об’єктивно стає маргіналізованою, а не в тому соціальному стереотипі, який 

склався за певних обставин. Маргіналізований також означає перебувати на 

кордоні. З погляду історичної пам’яті, саме на кордоні знаходилися 

найміцніші постаті нашої історії. А. С. Савченко справедливо зазначає, що 

студентству в цілому властивий радикалізм у поглядах і поведінці, готовність 

брати участь у революційних перетвореннях і відвертих соціальних 

«авантюрах» [10, с. 13]. Однак, на сучасному етапі державотворення 

українська молодь представлена різноманітними моделями: конформізм, 

інновація, ретуалізм, ретріаризм, заколот [8, с. 255], що доводить науковість 

теорії аномії Є. Дюркгейма, розвинутої Р. Мертоном. З іншого боку, 

проблемна соціалізація в перехідних суспільствах є об’єктивним соціальним 

фактом, з яким пов’язані всі її труднощі. Н. Лавренченко пропонує 

комплексно підходити до явищ становлення особистості як проблеми: 
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педагогічної, соціальної, психологічної [6, с. 131]. Тому, особливо важливим 

є виключення чинників, які знижують мотивацію до навчання та сприйняття 

норм життя університетів. Насамперед, на зниження мотивації впливає 

низький рівень викладання, відсутність контролю за визначеними вимогами 

контракту, корупція, приниження соціального статусу студентів, 

примушення до видів діяльності, які йдуть у розріз з уявленням студентів про 

місію навчального закладу.  

Інститут вищої освіти, як інші інститути соціалізації, налаштований на 

подолання суперечностей, які містить зовнішнє середовище, через 

включення особистості студента у системний характер навчально-виховного 

процесу. Сучасна вища освіта намагається відповідати декларованим 

принципам Болонського процесу, що створює передумови в досягненні цих 

цілей інтерактивними засобами й стимулами до самоорганізації особистості. 

Превентивний підхід дозволяє зняти суперечності, які виявляються в 

характері взаємодії первинної та вторинної соціалізації. При створенні 

превентивних чинників соціалізації важливим є педагогізація соціалізації. 

Цілісність педагогічної соціалізації на етапі вищої освіти забезпечується 

власною системою взаємодій, які виникають під час навчально-виховного 

процесу, де «категорія соціалізації вочевидь відіграє системотвірну, 

інтегративну й поняттєво-комунікативну роль у пізнанні цих пізнавальних 

взаємозв’язків» [6, с. 56].  

Під час навчання у вищому навчальному закладі студент залишається в 

колі сім’ї або відокремлюється від неї. Для студентів, які продовжують жити 

в сім’ях, позитивні функції сім’ї також мають базове значення для 

подальших етапів первинної соціалізації, і навпаки, дисфункції сім’ї 

заважають цьому процесу. Сучасні тенденції на більш раннє відокремлення 

студента від батьківського впливу, від проживання в сім’ї за об’єктивними 

обставинами передбачають і ускладнення в механізмах соціалізації. Студенту 

доводиться приймати рішення самостійно, що більш пов’язано з ризиками, 

але при вдалому розв’язанні проблем такий студент підготовленіший до 
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соціального й професійного розвитку. Вищі навчальні заклади створюють 

умови розвитку глибини професійних знань через наукові гуртки, 

студентські конференції, поєднання індивідуальних форм навчання з 

практикою на майбутньому робочому місці.  

Превентивний компонент у характері вищої освіти потребує значного 

підсилення. Зокрема, через розвиток престижу навчального закладу, 

наповнення студентського життя позитивним соціальним досвідом, розвиток 

розуміння значення цінності учіння, розвиток здорового способу життя, 

навичок його ведення, вмінь протидіяти негативним впливам, вірно 

орієнтуватися в ситуаціях ризику тощо.  

При цьому слід розуміти, що взаємодія з деструктивними явищами, які 

характеризують агентів негативного впливу на процес соціалізації, 

відбувається постійно, а для кожного з етапів соціалізації вони набувають все 

складнішого рівня розв’язання проблем. Провідними ланками превентивних 

механізмів соціалізації є повне включення в університетське середовище, де 

провідним агентом соціалізації має залишатися викладач. Глибина знання 

предмету, стиль спілкування, порядність, особистісна унікальність мають 

бути тими характеристиками, на які орієнтуватиметься студент. 

Превентивний характер повинен здійснюватися через сферу розвивально-

дозвільневої діяльності, під час участі в студентському самоврядуванні; у 

вигляді доцільних форм психологічної, правової, побутової підтримки; 

отриманні досвіду участі в соціальних програмах і проектах, особливо тих, 

що пов’язані з питаннями попередження негативних явищ.  

Стратегічно, система цінностей сучасної освіти повинна поєднати 

прагматизм професіоналізму та ідеальні цінності соціалізації. Це передбачало 

б раннє включення в соціальні процеси й сприяло б розвитку механізмів 

соціалізації у вищому навчальному закладі. Важливим аспектом цієї стратегії 

є розвиток потреби усвідомлення цінності себе як соціальної особистості, 

здатної привносити інновації та сприяти розвитку середовища вищої освіти. 
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Теоретико-методологічні підходи до визначення шляхів впливу на 

особистість студентів передбачають оновлення їх змістової та 

інструментальної парадигми.  

Зокрема визначається, що Інститут вищої освіти набуває соціально-

комунікативних концептів, здатних конкурувати з викликами пост 

модернової цивілізації. Це зумовлює потребу розробки стратегій вищої 

школи на засадах:  

 людино-центрованого (студенто-центрованного) підходу в 

технологіях комунікативно-компетентного навчання; 

 ставленні до особистості, як соціально значимої перспективи. Це 

передбачає розвиток стратегії соціалізації у вищому навчальному закладі, 

заснованому на транснаціональних, міжкультурних парадигмах;  

 розвитку суб’єктності, цивілізаційної рефлексії, духовності, здатної 

передбачати наслідки вчинків і соціальних дій. Особливе значення має 

концепція превентивності, як сукупності вибору вчинків у прийнятті рішень; 

 соціального виховання в соціокультурному, цивілізаційному 

просторі, заснованому на міжкультурному взаєморозумінні значимості 

кожної особистості як цінності, що зберігає й наповнює ціннісним сенсом 

буття людини.  

 

Література 

1. Университет как центр культуропорождающего образования. Изменение 

форм коммуникации в учебном процессе  / М.А. Гусаковский, Л.А. Ященко, 

С.В. Костюкевич и др.; Под ред. М.А. Гусаковского. – Мн.: БГУ, 2004. – 

279 с. – (Universitas). 

2. Бабосов Е.М. Общая социология: Учеб. пособие для студентов вузов / 

Е.М. Бабосов. – 2-е изд., стер. – Мн.: ТетраСистем, 2004. – 640 с. 

3. Гіденс Ентоні. Соціологія: Пер. з анг. / В. Шовкун, А. Олейник; наук. 

ред. О. Іващенко. – К.: Основи, 1999. – 726 с. 



 138 

4. Гиллер Ю.И. Социология самостоятельной личности: Монография. – М.: 

Академический проект, Гаудеамус, 2006. – 224 с. 

5. Исаев Б.А. Социология. Краткий курс. – СПб.: Питер, 2007. – 224 с.  

6. Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: европейські абриси. – К.: ВіРА 

ІНСАЙТ, 2000. – 444 с.  

7. Масионис Дж. Социология. – 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 752 с. 

8. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. – М.: АСТ, 

ХРАНИТЕЛЬ, 2006.– 873 с. 

9. Примуш М. В. Загальна соціологія: Навч. посібник. – К. : Професіонал, 

2004. – 590 с.  

10. Савченко С.В. Науково-теоретичні засади соціалізації студентської 

молоді в позанавчальній діяльності в умовах регіонального освітнього 

простору: Автореферат дис. докт. пед. наук: 13.00.05 / Луганський нац. пед. 

ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2004. – 42 с. 

11. Фром Э. Душа человека: Пер. с анг. – М.: ООО «Издательство АСТ», 

2004. – 572 с.  

12. Van Dijk T.A. Discourse, Context and Cognition // Discourse Studies. 2006. 

8(1). Р.159–177. (Special issue on discourse, interaction and cognition).  

13. Van Dijk T.A. Macro Contexts. Lecture First International Conference on 

Discourse and Intercultural Relations, University of Murcia, September 2004.  

14. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.discourses.org/projects/context/ 



 139 

Осьодло Василь Ілліч,  

доктор психологічних наук, доцент,  

начальник кафедри суспільних наук  

гуманітарного інституту НУОУ імені Івана Черняховського,  

 

Вінтоняк Вікторія Федорівна,  

здобувач кафедри суспільних наук  

гуманітарного інституту НУОУ імені Івана Черняховського 

 

Розвиток особистості і освіта: історичний вимір 

 

Всебічне і глибоке розуміння людини в усіх її вимірах, її потреб і 

проблем – залишається ключовою проблемою військової освіти і практики. 

Виняткове місце у цьому процесі належить освіті. Оскільки ми розглядаємо 

особистість в системі освіти, то постараємось простежити її розвиток через 

історичний вимір, зупинившись звичайно на ХХ столітті. 

У наукових позиціях особистість стала предметом дослідження з другої 

половини ХІХ століття початку ХХ століття. Перші дослідження особистості 

спиралися на експериментальні методи природничих наук, а також 

дослідження експериментальної психології. Найбільш характерною рисою 

цього періоду є розвиток особистості на психологічних засадах: в освіту 

прийшли психологи, фізіологи, медики які стали педагогами і стали особисто 

займатися організаційно-методичним забезпеченням розвитку особистості. 

У 20-х роках минулого століття концепція розвитку особистості в 

освітньому просторі спиралася на ідеї педології та вчення про систему 

органів чуття. Це був один з небагатьох епізодів історії розвитку світової 

освіти, коли відчувалися такі трансформаційні процеси і коли освітня влада 

взяла як провідні ідеї усі ті тенденції які зароджувалися в науці. 

Довідково: педологія – наука про закономірності вивчення розвитку 

дитини (особистості), синтетична наука яка включає: анатомія, фізіологія, 

хімія, антропологія, етнологія, етнографія. 

Таким чином, освіта раннього періоду була побудована на розвитку 

особистості як психофізіологічному та біогенетичному процесі 

(рекапітуляція). В основу навчання у ВНЗ покладено принципи активності, 
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самодіяльності, зв'язок з життям, трудовий принцип, інтеграція у життєво 

спрямовані комплекси. Вони втілилися у відмові від класно-урочної, 

предметної системи та застосуванні дослідницьких, експериментальних 

методів, єдності знання і практики, профілізації навчання тощо. Наукова 

думка в цей час спрямовувалася на розвиток особистості в системі освіти, 

навчання ототожнювалося із розвитком. Ще однією особливістю цього 

періоду було те, що навчання і виховання, які вперше постали як предмет 

особливої уваги держави та ідеологічних структур, виступили як одне ціле, з 

єдиною методологією – педологією і рефлексологією. 

У рамках цієї методології Л.С. Виготський запропонував культурно-

історичну концепцію розвитку психіки особистості, за якою є єдність, але не 

тотожність процесів навчання і розвитку. Навчання створює зону 

найближчого розвитку, але правильно організоване веде розумовий розвиток. 

Наступний етап розвитку особистості пов’язаний з 30-ми роками –

називають сталим етапом у розвитку освіти. Ми повернулися до 

дореволюційної системи освіти (класно-урочна, предметна освіта, система 

заохочень і покарань тощо). Критерієм відбору змісту освіти стали не 

розвиток, а науковість, партійність і класовість. Це був період серії Постанов 

ЦК ВКП (б) про школу, які докорінно змінили її суть, регламентували всі 

сторони життя, аж до викладання кожного шкільного предмета, особливо 

гуманітарного.  

Стрімкі процеси відбулися у науковій сфері, вільний обмін думками 20-

х років змінився на жорстку мову Постанов щодо майже усіх соціально-

гуманітарних дисциплін. Відома Постанова 1936 року «Про педологічні 

перекручення в системі Наркомпросів» відкрила новий марксистський  етап у 

розвитку наук, у тому числі й педагогіці і психології. Все що стосувалося 

педології й рефлексології було вилучено із наукового вжитку, були піддані 

заборонні тести, опитувальники, експериментаторство, психотехніка тощо. 

Ці Постанови розірвали зв’язки з дореволюційною зарубіжною наукою, які 

були плідними у 20-х роках. Марксизм-ленінізм стає мовою науки, а 
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свідомість знову приходить у психологічну й педагогічну науку, але уже не в 

концепції духу, душі, свідомості як трансцидентного, а в марксистському 

розумінні. Школа і педагогіка взяла своєю методологією соціальну 

ідеологію, соціодетермінізм, звертаючи особливу увагу на колектив, як 

форму особистісного розвитку (вплив зовнішнього на внутрішнє). 

На цьому етапі за школою (середньою, вищою) було закріплено 

ідеологічні орієнтири та установки, які не можна було переступити. Через 

освіту вирішувалися проблеми політико-ідеологічного виховання, які не 

можна було розглядати як розвиток. У ці роки закладається тенденція, яка 

відчутна і сьогодні, коли теорія навчання розвивається за одними 

психологічними законами, а організація життєдіяльності, те що ми називаємо 

виховним аспектом, підпадає під ідеологічно-соціальні аргументи. Розробка 

ідей виховання була пов’язана із життям колективу. У 50-60 ті роки зростає 

інтерес науковців до дидактики, як окремої особливої галузі науково-

педагогічного знання. Починаються пошуки шляхів розумового розвитку 

особистості через призму нових концепцій: поетапного формування 

мисленневої діяльності та концепції розвивального навчання. Розвиток 

особистості розглядається на тлі перегляду суспільної ідеології та моралі. 

Проте, у цей час закладається нова суперечність у розвитку освіти. З одного 

боку навчання адаптивно-репродуктивне за методами й організацією, а з 

іншого підхід до людини як частини соціалістичного виробництва. Розвиток 

не людини для людини, а людини для виробництва. У 60-х до 80-х роках ідеї 

розвивального навчання стають провідними у дидактиці. Зміст навчання 

відображав підходи які можна назвати дидактичний енциклопедизм 

спрямований і на розвиток інтелекту особистості, на її світоглядні, моральні, 

ідейні, колективістські засади (останні дві спрямовувалися на підтримання 

існуючої ідеології, а не розвиток особистості). 

З 1991 року починається новий етап у розвитку освіти, у розумінні 

розвитку особистості які ще потребують свого осмислення. У світу 

приходять різні погляди на розвиток особистості, які знаходять відображення 
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у таких підходах щодо розвитку особистості: біогенетичний (розвиток як 

дозрівання); соціогенетичний (психічний розвиток як соціальна адаптація); 

персоно-генетичний (розвиток самосвідомості, творчості, мотивації, 

формування Я). 

Отже, проведений аналіз поглядів на розвиток особистості засвідчує, 

що не всі історичні періоди цьому сприяли. Найбільшого значення у ХХ 

столітті надавалося ідейно-ідеологічній складові навчання і виховання. 

Загальним недоліком була монотеорія, яка була наслідком моноідеології, що 

не створювало умов для всебічного розвитку особистості. Тому, із сучасних 

поглядів на розвиток особистості, ми можемо стверджувати, що успіх в 

реалізації проблем особистістного розвитку через освіту залежить від чітких 

методологічних орієнтацій, появи нових вчених, педагогів та створення 

ефективного освітнього середовища у цілому.  
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Система гарантування вищої освіти: європейський та вітчизняний 

досвід 

 

Спрямованість сучасного інформаційного суспільства на інноваційний 

розвиток, загострення конкуренції на ринку освітніх послуг, його 

інтернаціоналізація спричинили посилений інтерес до проблеми якості вищої 

освіти. Підтвердження актуальності останньої знаходимо в Національній 

стратегії розвитку освіти, розробники якої наголошують на необхідності 

«підвищення доступності якісної, конкурентноспроможної освіти для 

громадян України відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства, 

економіки, кожного громадянина…» [4, с.3]. 

Мета статті – проаналізувати погляди вітчизняних і зарубіжних 

дослідників на проблему гарантування якості вищої освіти, вивчити сучасні 

підходи до її вирішення в Україні та країнах ЄПВО. 

Наукові засади порушеної проблеми визначено у працях В. Байденка, 

Л. Вебера, В. Бєлова, О. Дубасенюк, В. Лугового, О. Ляшенка, 

Н. Селезньової, Л. Харвея, В. Хірша, Т. Шамової та ін. Окремим аспектам 

забезпечення якості вищої освіти присвячені розвідки І. Булах, І. Жовтої, 

Л. Корнєєвої, Х. Сєбкової, Т. Хлєбнікової, С. Шевченка, Ю. Якименка та ін. 

Аналіз джерельної основи дослідження виявив розходження в поглядах 

на сутність ключового поняття «якість вищої освіти». Так, наприклад, автори 

«Енциклопедії освіти» витлумачують його з позицій компетентнісного 

підходу як «сукупність якостей особи з вищою освітою, що характеризує її 

професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і 

обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, 

так і потреби суспільства» [1, c.1016]. У Національному освітньому глосарію 
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під якістю вищої освіти розуміють «характеристику вищої освіти, що 

відображає відповідність результатів навчання, освітніх процесів та 

інституційних умов актуальним цілям розвитку особи і суспільства» [3, с.66]. 

Компромісний варіант пропонують авторитетні вітчизняні науковці, які 

якість вищої освіти розглядають як системну категорію, що інтегрує 

«індивідуальні характеристики особистості, педагогічні показники 

організації освітнього середовища та соціальні параметри функціонування 

освітніх систем» [2, c.12]. Досягнення якості вищої освіти зарубіжні вчені 

(Л. Вебер, Л.Харвей, В. Хірш та інші) пов’язують з діяльністю вишів, яка має 

бути спрямована на розроблення та постійне оновлення навчально-

методичного забезпечення, підвищення рівня фахової підготовки викладачів, 

зміцнення матеріально-технічної бази, підтримання тісного зв’язку з 

роботодавцями, сприяння продуктивності студентських практик тощо [6; 7, 

c.185; 8, c.59]. 

Підписавши Болонську декларацію, Україна взяла на себе зобов’язання 

привести вищу школу у відповідність до європейських освітніх стандартів, 

зокрема щодо забезпечення якості вищої освіти. Під забезпеченням якості 

вищої освіти європейські експерти розуміють процеси оцінювання якості, 

акредитації та аудиту [5, с.6], які поділяються на внутрішні й зовнішні. 

Внутрішнє забезпечення якості реалізується на інституційному рівні та 

передбачає вироблення вишами власної політики, відпрацювання 

відповідних механізмів і процедур, що мають гарантувати якість навчальних 

програм і дипломів. Серед основних вимог ЄПВО щодо розроблення 

внутрішніх механізмів гарантування якості слід звернути увагу на такі: 

1. Наявність стратегії постійного підвищення якості. 

2. Відкритість, доступність, прозорість процедур оцінювання якості за 

чітко визначеними критеріями і правилами. 

3. Постійний моніторинг якості кадрового, навчально-методичного, 

матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу, оприлюднення 

його результатів. 
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4. Використання результатів моніторингових досліджень з метою 

вдосконалення власних навчальних програм. 

5. Публічність, об’єктивність, оновлюваність інформації про освітню 

діяльність ВНЗ. 

6. Залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості всіх 

зацікавлених сторін (викладачі, студенти, роботодавці, представники 

громадськості тощо). 

Зовнішнє забезпечення якості вищої освіти має здійснюватись 

спеціально вповноваженими незалежними організаціями (агенціями) шляхом 

здійснення експертизи освітньої діяльності ВНЗ на предмет її відповідності 

визначеним критеріям. Згідно вимог ЄПВО агенції із зовнішнього 

забезпечення якості вищої освіти мають бути незалежними як від державних 

органів управління, так і від вишів, по відношенню до яких вони здійснюють 

відповідний моніторинг. Як зазначається у «Стандартах і рекомендаціях 

щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти», агенції 

несуть повну відповідальність за результати власної діяльності і жодна третя 

сторона – студенти, вищі навчальні заклади, міністерства та інші учасники 

цього процесу – не впливають «на висновки і рекомендації їхніх перевірок» 

[5, c.8]. 

У країнах ЄПВО немає узгодженої позиції щодо визначення стосунків 

між ВНЗ та агенціями із зовнішнього забезпечення якості вищої освіти. 

Представники агенцій дотримуються різних підходів до практичного 

вирішення цієї проблеми: одні є прихильниками дистанційованого контролю 

за освітньою діяльністю вишів і вбачають власне завдання в тому, щоб 

захищати права споживачів освітніх послуг; другі виступають за більш 

гнучкий – консультативний – підхід, сутність якого полягає в «наданні 

вищим навчальним закладам порад і підтримки в їхньому намаганні підняти 

стандарти і покращити якість своїх навчальних програм і відповідних 

кваліфікаційних рівнів»; треті дотримуються компромісного варіанту, 

пропонуючи «врівноважити підзвітність і покращення якості». До останнього 
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часу не вдалося привести до спільного знаменника інтереси ВНЗ і 

студентства у вирішенні цього питання: якщо перші прагнуть до «високого 

рівня автономності із мінімальним зовнішнім регулюванням або 

оцінюванням», то споживачі, навпаки, зацікавлені в здійсненні постійного 

зовнішнього контролю за якістю освітніх послуг, які вони отримують від 

вишів [5, c.11]. 

Для розбудови національної системи гарантування якості вищої освіти 

в Україні слід перш за все привести вітчизняне законодавство у 

відповідність до європейських стандартів і вимог, зокрема в питаннях 

управління галуззю, відповідальності за якість підготовки фахівців, 

регулювання механізмів внутрішнього і зовнішнього контролю якості 

освітніх послуг.  

Серед першочергових дій держави на цьому шляху слід указати на 

відмову від централізованої моделі управління галуззю, підвищення довіри 

до вітчизняної вищої школи, яка має стати автономною, демократичною, а її 

діяльність більш відкритою та прозорою. Саме тому в Україні треба створити 

національну систему гарантування якості, яка б ґрунтувалась на таких 

основних принципах: повна автономія та відповідальність ВНЗ за якість 

освітніх послуг; прозора і доступна звітність ВНЗ перед державою, 

суспільством про власну стратегію освітньої діяльності, стан навчання і 

викладання, внутрішні механізми моніторингу якості; демократичність 

процедур зовнішнього оцінювання якості освітніх послуг; взаємозв’язок 

внутрішніх і зовнішніх механізмів гарантування якості вищої освіти; 

делегування повноважень щодо проведення процедур зовнішнього 

оцінювання якості освітніх послуг, контроль за їх реалізацією. Реалізація 

останнього принципу передбачає чітке розмежування функцій між МОН 

України, майбутнім Національним агентством гарантування якості вищої 

освіти і незалежними агенціями стосовно ліцензування та акредитації. 

Ліцензування є процедурою визнання спроможності того чи іншого вишу 

надавати освітні послуги, яку має здійснювати центральний орган виконавчої 
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влади. Акредитація спрямована на оцінювання освітньої діяльності ВНЗ з 

метою визначення її відповідності стандартам вищої освіти, підтвердження 

якості навчальних програм підготовки, їх результатів і визнання дипломів. 

Отже, акредитаційну експертизу доцільно делегувати незалежним агенціям 

(установам), які повинні підтвердити обґрунтованість ліцензування ВНЗ, 

визначити рівень якості його освітньої діяльності. 

В Україні процес формування національної системи гарантування 

якості вищої освіти тільки набирає обертів. Якщо на загальнонаціональному 

рівні поки що відсутні позитивні зрушення (після широкого обговорення 

законопроектів так і не було ухвалено Закон України «Про вищу освіту»), то 

на інституційному рівні розробляються й упроваджуються внутрішні 

механізми оцінювання якості, окремі виші реалізують програми зовнішнього 

моніторингу власної діяльності із залученням відповідних європейських 

інституцій, західних експертів. Однак реалізація системного підходу до 

вирішення порушеної проблеми потребує суспільного консенсусу, 

запровадження демократичних процедур, широкого залучення громадськості 

до оцінювання ВНЗ, підвищення відповідальності останніх за  якість освітніх 

послуг. 

Перспективи подальшого розроблення порушеної проблеми вбачаємо в 

обґрунтуванні дієвих механізмів державно-громадського управління якістю 

вищої освіти, у визначенні критеріїв оцінювання освітньої діяльності ВНЗ, 

надійності їхніх внутрішніх систем гарантування якості. 
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Полівалентність фахівців як стратегія розвитку сучасних організацій 

 

В умовах економічної кризи останніх років все більше підприємств 

обирають стратегію підбору персоналу із вже наявними у нього 

полівалетними компетенціями, а відповідальність за його відсутність на 

ринку праці покладають на освітні заклади, вимагаючи підготувати  

полівалентного фахівця, так конче потрібного на ринку праці. Проте у 

даному контексті питання про те, як формувати такого фахівця та яким він 

має бути, залишається відкритим. Менеджмент та управління персоналом 

поки не створили єдиної теоретичної концепції полівалентного фахівця, 

сформовано лише загальні засади використання стратегії полівалетності 

кадрів на підприємстві, яка може суттєво видозмінюватися залежно від 

специфіки кожного окремої організації. Відтак, аналіз даного поняття постає 

актуальним завданням для сучасних соціогуманітарних наук, зокрема, у 

контексті формування полівалентних фахівців на шляху розбудови 

«суспільства знань» та «економіки знань» як моделей-орієнтирів для 

передових суспільств. 

Ряд значних результатів вже отримано у межах управлінських наук, 

зокрема менеджменту, у межах японської моделі управління кадрами 

(стратегія полівалентності реалізується за рахунок ротації кадрів всередині 

підприємства), педагогічної та психологічної наук (концепція полівалентної 

компетентності як частини професійної компетентності фахівця), 

західноєвропейської соціологічної науки (аналіз наслідків впровадження 

стратегії полівалентності праці на підприємствах) тощо. Разом з тим, у межах 

вітчизняної науки проблематика полівалетності не  виступає окремим 

предметом наукових розвідок, а отже, потребує детального аналізу.  

Виклад основного матеріалу. В умовах економічної кризи останніх 

років все більше підприємств обирають стратегію підбору персоналу із вже 
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наявними у нього полівалетними компетенціями, а відповідальність за його 

відсутність на ринку праці покладають на освітні заклади, вимагаючи 

підготувати  полівалентного фахівця, так конче потрібного на ринку праці. 

Проте у даному контексті питання про те, як формувати такого фахівця та 

яким він має бути, залишається відкритим. Менеджмент та управління 

персоналом поки не створили єдиної теоретичної концепції полівалентного 

фахівця, сформовано лише загальні засади використання стратегії 

полівалетності кадрів на підприємстві, яка може суттєво видозмінюватися 

залежно від специфіки кожного окремої організації. Відтак, аналіз даного 

поняття постає актуальним завданням для сучасних соціогуманітарних наук, 

зокрема, у контексті формування полівалентних фахівців на шляху розбудови 

«суспільства знань» та «економіки знань» як моделей-орієнтирів для 

передових суспільств. 

Менеджмент персоналу на разі створив найбільшу кількість 

напрацювань, пов'язаних з аналізом поняття «полівалентність» фахівця. 

Відповідна проблематика здійснюється у перспективі досліджень шляхів 

розвитку внутрішніх ринків праці в сучасних організаціях. «Полівалентність» 

у межах цього підходу визначається як певний стан, в межах якого робітники 

виконують або, принаймні, можуть виконувати широкий спектр робіт, що не 

обмежується однією спеціальністю і відповідно, змінює попит на працю. 

 Концепцію полівалетності працівників як засобу підвищення ефективності 

організаційного функціонування, вважають одною із основних складових 

успіху японської моделі управління підприємством; відповідна модель на 

разі виступає однією із загальносвітових еталонів успішності підприємства 

[1]. Головним постулатом даної моделі є концепція кадрового поступу 

організації як основи організаційного розвитку в цілому. Ефективність 

діяльності організації в даному контексті збільшується за рахунок оволодіння  

працівниками новими спеціалізованим знаннями за рахунок їх внутрішньо 

організаційної трудової мобільності (працівники змінюють посаду і вид 

діяльності в середині тієї самої організації). Даний механізм, відомий як 
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ротація кадрів, визначається в управлінні як метод самостійного навчання, 

при якому співробітник тимчасово переміщається на іншу посаду з метою 

придбання нових навичок. Класична (за японською моделлю) ротація кадрів 

вже декілька десятиліть досить поширена на підприємствах, що вимагають 

від працівників полівалентної кваліфікації, тобто володіння кількома 

професіями [2]. Крім власне навчального ефекту, у межах та управлінських 

наук також відзначається позитивний вплив ротації на мотивацію 

співробітника, її позитивна роль у подоланні стресу та професійної 

деформації, викликаних одноманітними виробничими функціями; 

відзначається також роль і значення ротації в контексті розширення  

соціальних контактів працівника на робочому місці.  

Разом з тим, класична ротація кадрів за японською технологією на разі 

вже не влаштовує роботодавців, оскільки у період кризи пов’язана із 

надмірними витратами та втратою продуктивності праці при переміщенні 

працівника з однієї посади на іншу. Відтак, роботодавці на разі шукають 

нові, менш вартісні та більш ефективні, стратегії реалізації полівалетності 

фахівців. Перша з них полягає у виборі технологій поєдання спеціальностей.  

Перша з таких технологій – стирання меж між окремими спеціальностями. 

Реалізується дана технологія полівалетності у двох варіантах. Перший 

пов’язаний із ситуацією, за якої в результаті технологічних змін певні 

спеціальності перестають користуватися попитом на «первинному 

відкритому ринку» праці. Представникам цих спеціальностей доводиться 

братися з іншу, суміжну з тією, що вони виконували, роботу. Другий варіант 

пов’язаний із штучно створенною ситуацією закриття «первинного 

відкритого ринку» праці, у випадках, коли межі між спеціальностями, що ще 

користуються попитом, стираються з ініціативи організації. Організація у 

даному випадку має на меті скорочення витрат на робочу силу і більш 

гнучкого її використання. Наприклад, у сфері послуг, в умовах, коли нова 

техніка вирішує проблему інформаційного забезпечення, з'являється 

можливість суміщення спеціалізацій банківських службовців, що гарантує 
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комплексне обслуговування клієнтів. Подібні тенденції виникають і в роботі 

муніципальних установ [3]. 

Друга технологія реалізації стратегії «полівалентності» може бути 

реалізована у площині розширення посадових обов’язків працівників, робота 

яких не вимагає високої кваліфікації. Зазвичай це виробнича або рутинна 

конторська робота. Межі такого розширення (скільки додаткових обов'язків 

буде покладено на працівника) залежать від конкретних умов і визначаються 

необхідним обсягом додаткових знань. За умов використання даної 

технології може виникнути необхідність у підвищенні кваліфікації 

працівника (так званий «вертикальний варіант»). В інших випадках 

відбувається просте сумування робіт, що не вимагають високої кваліфікації. 

Передбачається зростання рівня задоволеності трудовим процесом у 

працівника, що забезпечується одержуваною працівником від виконання 

своїх обов'язків додатковою винагородою, незважаючи на некваліфікований 

характер праці. Визначення об’єму робіт та способи їх суміщення залежить у 

даному випадку від конкретних потреб організації – роботодавця, і в такий 

спосіб, працівник опиняється в умовах «закритого ринку». Положення 

працівника широкого профілю на «закритому ринку» праці залежить від 

рівня кваліфікації та змісту нової роботи. Оцінка рівня здійсненої даним  

кар’єрної мобільності (позитивної чи негативної), чи навіть оцінка рівня 

підвищення чи зниження кваліфікації, може бути визначено тільки в 

кожному конкретному випадку. 

Стратегія «полівалентності» часто поєднується з використанням 

технології організаційного контролю типу «відповідальної автономії». А 

саме, йдеться про ситуацію, коли коло повноважень і обов’язків, пов’язаних 

із певною позицією в організації, зростає разом з рівнем  відповідальності 

працівника, за рахунок збільшення не тільки обсягу здійснюваних робіт, а й 

самостійності працівника, що визначається у процесі перевірки якості 

виконаної роботи. Часто подібна стратегія перетворюється на постійну 

компоненту кадрової політики організації, що підсилює «закритий ринок» 
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праці шляхом надання працівнику у межах виключно однієї організації 

обрати шляхи кар’єрного зростання та розвитку. У даному випадку йдеться 

можливості придбати нову професію і навички, необхідні певній організації, 

можливості службового зростання, перспективи отримання довготривалого 

гарантованого заробітку тощо, покликаних заохотити співробітника до 

виконання завдань керівництва. У розвитку подібних тенденцій 

простежується розвиток японської управлінської філософії [3]. 

Стратегія полівалетності працівників дозволяє організації домогтися 

значної економії за рахунок більшої гнучкості і меншої чисельності 

працівників, і в даному випадку може бути використана як спосіб кадрового 

управління виробництвом. Ефективність цього способу полягає в тому, що 

він заснований на обопільному узгодженні інтересів між організацією та  

працівниками. Разом з тим, стратегія полівалентності не завжди має 

позитивно впливає на професійну автономію працівника, оскільки 

спрямована на те, щоб прив'язати працівника до «закритого ринку» праці, 

надавши йому необхідну кваліфікацію і навички, що цікавлять тільки певну 

окрему організацію. Подібна стратегія ставить працівника в залежність від 

організації і відповідно погіршує його становище на ринку, одночасно даючи 

переваги підприємцю при наймі робочої сили і зміцнюючи позиції 

менеджменту організацій. Відтак, впровадження стратегії «полівалентності» 

часто зустрічає опір з боку профспілок [4].  

Отже, стратегія полівалентності може бути використана для 

впровадження в організації у якості нової технології управління персоналом. 

За умов правильного використання, стратегія полівалетності по-перше, 

допомагає збільшити рівень реалізації здібностей працівників, які 

залишилися б нереалізованими у зв'язку зі спрощенням праці; по-друге, 

впровадження стратегії полівалетності дозволяє поліпшити конкурентні 

позиції організації, розвинути позитивні тенденції на внутрішніх ринках 

праці. Її використання  найбільш доцільне у контексті переходу організації на 

оперативне виконання замовлень і випуск продукції малими партіями, де 
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гнучкість у використанні робочої сили має першочергове значення. 

Поширення цієї технології в сучасних організаціях сприяє еволюції ринку 

професій через їх поєднання. Разом з тим, використання стратегії 

полівалетності має і негативні наслідки для розвитку ринку праці, а саме, 

через зміцнення «закритого ринку» праці створює протиріччя між 

управлінською концепцією «закритого ринку» праці і прагненням 

профспілкових організацій утриматися на «відкритому ринку» праці, в межах 

сформованих професійно-кваліфікаційних структур.  
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Мельниченко Оксана Іванівна,  

здобувач кафедри психології КНТЕУ 

 

Психологічні особливості ставлення особистості до нововведень 

 

Питання якості освіти було завжди актуальним. Внаслідок пошуку та 

впровадження ефективних механізмів сталого розвитку системи освіти 

підвищується її якість. З цього випливає нагальна необхідність постійного 

удосконалення системи освіти, навчання студентів за сучасними 

технологіями та освітніми методиками задля розвитку їх творчих здібностей 

та високого професіоналізму. Це допоможе задовольнити вимоги працедавця 

стосовно формування у випускників уміння аналізувати і мислити, 

вирішувати проблеми. 

Процес управління якістю вищої освіти є складним у підборі засобів, 

методів та форм впливу. Їх сукупність, взаємодоповнюваність дозволяє 

досягати поставлених цілей, забезпечувати повноту реалізації управлінських 

функцій. Управління якістю змісту освіти зводиться не тільки до 

педагогічного аспекту розробки освітніх і навчальних програм, відповідних 

технологій та методів навчання, а й пропонує оновлення матеріально-

технічної бази, підвищення кваліфікації викладацького складу, налагодження 

зв’язків із фахівцями-практиками, постійне вдосконалення в усіх освітніх 

процесах ВНЗ тощо. 

З метою досягнення ефективності навчального процесу у вищих 

навчальних закладах впроваджують інновації різного змісту. Питання впливу 

таких змін на особистість досить поширене, але повністю не розкрите. Мета 

статті – розкрити зміст понять «система управління якістю (СУЯ)», 

«ставлення суб’єкта до нововведень». Завдання – розглянути й 

проаналізувати визначення та зміст цих понять у сучасній науковій 

літературі; визначити особливості застосування СУЯ; розглянути основні 

фактори, які впливають на сприйняття нововведень; обґрунтувати важливість 

процесу управління якістю освіти. 
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Сучасні зміни у вищій освіті, пов’язані з входженням до європейського 

освітнього простору, зміною статусу вищого навчального закладу як певного 

«виробника» освітніх послуг, вимагають вирішення нагальних питань, серед 

яких – забезпечення якості освіти.  

Сучасна педагогічна наука має чимало теоретичних і практичних 

надбань стосовно питання управління якістю освіти, оцінювання результатів 

діяльності навчальних закладів (Д. Аронов, В. Безпалько, В. Кальней, 

С. Крисюк, Е. Литвиненко, О. Локшина, В. Садков, С. Шишов та ін.). 

Аспекти формування СУЯ освіти розглядалися Л. Калиновською, 

Ю. Вишняковим, В. Кальней, В. Лобасом, Д. Матросом, С. Шишовим та ін. 

Проблема функціонування СУЯ актуалізується для вищих навчальних 

закладів з декількох причин. По-перше, абітурієнти звертають увагу на якість 

освіти. По-друге, зростають вимоги ринку праці до висококваліфікованих 

фахівців, а так, відповідно до авторитету навчального закладу 

(Г. Бордовський, В. Булахов, Н. Багаутдинова, М. Маливанов, Д. Новиков, 

В. Осієвська, Н. Ясинська та ін.). Якість вищої освіти пов’язується зі змістом 

та формою навчального процесу, які базуються на: кваліфікації та досвіді 

професорсько-викладацького складу, його психолого-педагогічному впливі 

на студентів та колег, матеріально-технічній базі освітнього процесу, 

інформаційно-методичному забезпеченні, ставленні студентів до освіти тощо 

(В. Буряк, В. Василів, В. Вікторов, О. Касянова, Р. Костюкевич, О. Локшина, 

Т. Лукіна, О. Патрикеєва та ін.). Значний внесок у вирішення питань 

удосконалення управління освітою внесли такі науковці: В. Беспалько, 

Є. Бондаревська, В. Болотова, М. Дарманський, Н. Ляшенко, А. Мазаракі, 

П. Матвієнко, В. Мейдер, С. Мельниченко та ін. 

Вивченням загальних теоретичних основ наукового управління освітою 

займалися Н. Бунакова, Л. Карамушка, H. Корф, Н. Пирогов, К. Ушинський 

та ін. Опрацювання наукової літератури показує, що поняттям «система 

управління якістю» та «ставлення суб’єкта до нововведень» приділялася 

значна увага. 
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Пріоритетною сьогодні є проблема забезпечення якості освітніх послуг, 

які надають вищі навчальні заклади. Це пов’язано з розширенням освітнього 

простору, посиленням мобільності студентів і викладачів вищих навчальних 

закладів. ВНЗ як виробник освітніх послуг, основною метою своєї діяльності 

вбачає забезпечення якості освіти. Замовники освітніх послуг – суспільство; 

підприємства, для яких здійснюється підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах; студент, який здобуває освіту у ВНЗ тощо. Для того, 

щоб визначити ефективність, дієвість освіти потрібно оцінити якість освітніх 

послуг, які надає певний ВНЗ. У національних системах вищої освіти, 

важливе місце відводиться оцінці якості як багатосторонній концепції, що 

охоплює всі основні функції і види діяльності: навчальні і академічні 

програми; наукові дослідження і стипендії; укомплектованість кадрами; 

студентами; приміщення; матеріально-технічну базу; обладнання; роботу на 

благо суспільства і академічне середовище [1]. 

Таке оцінювання мають здійснювати особи, що безпосередньо 

навчаються у цьому навчальному закладі або закінчили його; важливо 

оцінити соціальну позицію, цілі, установки та орієнтації тих, хто навчає; 

оцінювання роботодавців щодо якості професійної підготовки фахівців. 

Наскільки освітні послуги вищого навчального закладу є якісними, настільки 

і затребувані його випускники на ринку праці. Навчальний заклад залежить 

від споживачів і тому повинен постійно стежити за їхніми вимогами, 

потребами і очікуваннями. Постійний зв’язок зі споживачами, оцінювання 

рівня їхньої задоволеності діяльністю ВНЗ є визначальним для успішності 

навчального закладу на ринку освітніх послуг. ВНЗ має залучити споживачів 

до розроблення навчальних програм, процесу стратегічного планування, 

вдосконалення своєї діяльності [2].  

Головна мета впровадження СУЯ – оптимізація роботи організації, 

забезпечення її дієздатності, зокрема, конкурентоспроможності, підвищення 

ефективності. Основна ідея СУЯ вищої освіти полягає в постійному 

покращенні, яке можна розглядати як дію, спрямовану на підвищення якості 



 158 

персоналу, якості підготовки (студентів), посиленні результативності і 

ефективності використаних для цього форм, методів і засобів. 

Існує сім принципів якості, закладених в міжнародних стандартах ІSО 

серії 9000, що дозволяють успішно їх використовувати при розробці СУЯ 

освіти: організація (навчальний заклад), орієнтована на споживача 

(студентів); роль керівництва в системі управління якістю освіти; залучення 

педагогічних працівників у функціонування системи управління якістю 

освіти; процесний підхід; системний підхід до управління; постійне 

покращення; прийняття рішень, заснованих на фактах [1].  

Слід відзначити, що створення системи не є обов’язковою вимогою, а 

лише визначає наміри організації вдосконалювати свою діяльність стосовно 

якості освіти.  

У ДСТУ ISO 9000-2001 «Системи управління якістю. Основні 

положення та словник» поняття «процес» розглядається як «сукупність 

взаємопов’язаних або взаємодійних видів діяльності, яка перетворює входи 

на виходи». Якщо термін «процес» замінити його визначенням, то: продукція 

буде визначена як результат сукупності взаємопов’язаних або взаємодійних 

видів діяльності, яка перетворює входи на виходи [3]. 

Якість у ДСТУ ISO 9000-2001 визначається як «ступінь, до якого 

сукупність власних характеристик задовольняє вимоги». Визначення поняття 

«система» у літературі трактується по-різному, зосередимося на тому, яке 

пропонує стандарт: «система – сукупність взаємопов’язаних або 

взаємодійних елементів», «система управління – система, яка дає змогу 

встановлювати політику та цілі і досягати цих цілей» [3].  

Система управління організацією може охоплювати різні системи 

управління, такі, як система управління якістю, система управління 

фінансами або система управління навколишнім середовищем [3]. 

Гаврилюк М.П. розглядає поняття «управління якістю» як 

«скоординовану діяльність по спрямуванню та контролю організації, 

націлену на якість» [4]. 
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Якість освіти є категорією, що за сутністю відображає різні аспекти 

освітнього процесу – філософські, соціальні, педагогічні, політико-правові, 

демографічні, економічні тощо. Це поняття поєднує властивості й 

характеристики освітнього процесу та його результату, які здатні 

задовольняти освітні потреби всіх суб’єктів навчально-виховного процесу – 

учнів та студентів, їхніх батьків, викладачів, роботодавців, управлінців, тобто 

усього суспільства [2]. 

Управління якістю вищої освіти – колективна діяльність, що вимагає 

спільних зусиль. Це означає, що ті, хто займається маркетингом, 

плануванням, дослідженнями в освіті, і ті, хто безпосередньо займається 

навчальною діяльністю, а також економічні служби, юристи, відділ кадрів і 

таке інше – всі без винятку мають бути причетні до діяльності по управлінню 

якістю. Має бути визначена ступінь свободи дій персоналу в рамках його 

посадової компетенції. Це є досить важливим, так як є передумовою для 

творчості і активної участі працівників в управлінні якістю вищої освіти [1]. 

Призначення СУЯ – постійне покращення діяльності і, як наслідок, 

підвищення конкурентоспроможності організації на вітчизняному та 

світовому ринках.  

У ДСТУ «система управління якістю» – це «система управління, яка 

спрямовує та контролює діяльність організації щодо якості» [3]. 

Головін С.Ю. поняття система управління якістю» розглядає як «засіб, за 

допомогою якого організація спрямовує та контролює ті види діяльності, які 

впливають на якість [5].  

Складники СУЯ – організаційна структура, планування, процеси, 

ресурси і документація, що використовуються для забезпечення і поліпшення 

якості продукції та послуг, а також виконання вимог замовників. 

Управління якістю вищої освіти – колективна діяльність, що вимагає 

спільних зусиль. Це означає, що всі без винятку мають бути причетні до 

діяльності по управлінню якістю. Має бути визначена ступінь свободи дій 

персоналу в рамках його посадової компетенції. Це є досить важливим, так 
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як є передумовою для творчості і активної участі працівників в управлінні 

якістю вищої освіти [1]. 

Отже, можемо запропонувати визначення поняття «система управління 

якістю», адаптуючи його до ВНЗ. Це – той інструмент, який дозволяє вищим 

навчальним закладам, що їх колективно впровадили, досягти високого 

ступеня довіри та стійкої прихильності споживачів, суттєво поліпшити й 

оптимізувати освітянську діяльність, підвищити та підтримати 

результативність і ефективність роботи. 

Аналіз сучасних теоретичних підходів до визначення поняття «система 

управління якістю» показав, що існуючі підходи доповнюють один одного, 

забезпечуючи розгляд поняття якості з різних точок зору. У той час СУЯ як 

об’єкт впливу не розкрита достатньою мірою. Невраховані фактори в 

успішному функціонуванні системи управління якістю ВНЗ – це, 

здебільшого, фактори внутрішньоособистісного й міжособистісного 

характеру.  

Для того, щоб СУЯ була результативною та постійно діючою, 

керівництву необхідно: підійти до її впровадження відповідально, 

комплексно, системно; надавати належну увагу прогнозуванню, подоланню 

опору змінам; визначити: процеси, що впливають на якість освіти та методи 

забезпечення ефективної роботи; мати модельне уявлення того, що має бути 

сформовано, чого буде досягнуто в результаті, якою буде реакція колективу; 

встановити послідовність цих процесів та їх взаємодії; застосовувати заходи, 

необхідні для досягнення запланованих результатів і постійного поліпшення; 

створити умови для позитивного ставлення працівників до нововведень 

тощо. 

Головною рисою введення будь-яких інновацій є його вплив на спосіб 

життя людей, стиль поведінки, світогляд тощо. Реакції з їх боку на 

інновації – неоднозначні. Відомо, що причиною створення напруги, 

міжособистісних конфліктів в колективах виступають зміни, нововведення. 

Так, С.Ю. Головін зазначає, що подоланню соціально-психологічних бар’єрів 
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інноваційної діяльності сприяють: врахування постанов, орієнтації ціннісних, 

етичних норм поведінки її учасників; застосування соціально-психологічних 

методів активного навчання працівників для розвитку інноваційних 

здібностей, формування готовності до сприйняття та участі в інновації [5, с. 

139]. 

Краснокутська Н.В. розрізняє два типи нововведень в організації: 

організаційні нововведення, які не потребують зміни індивідуальної 

поведінки членів організації (змінюється організація як ціле) і нововведення 

в організації, які потребують зміни поведінки індивідів (перебудова 

структури комунікацій, зміна вимог до персоналу, їх кваліфікації, ціннісних 

орієнтацій, відмови від стереотипів поведінки тощо) [6].  

Розрізняють декілька типових реакцій людини на нововведення: 

прийняття нововведення та активна участь в його реалізації; пасивне 

сприйняття інновацій під тиском обставин; пасивне неприйняття 

нововведень; активне неприйняття нововведень, виступ проти, апеляція до 

свого власного досвіду і теорій; активне неприйняття, пов’язане зі 

здійсненням протидій нововведенням, тобто неприйняття діями і вчинками. 

Істотною передумовою позитивного ставлення до нововведень є 

спеціально запланована система заходів для підготовки до їх здійснення. 

При впровадженні нововведень в організацію враховують специфіку 

функціонування людської психіки, адже будь-які зміни потребують 

спеціального психологічного забезпечення. 

Особливості реагування на інновації залежать від характеру, 

здібностей, темпераменту людини. Від того, як людина відноситься до 

нововведення, в якому напрямку зміни впливають на її психіку, залежить 

ефективність здійснення нововведень в управлінні організацією в цілому та 

колективом зокрема. На всіх етапах впровадження інновацій колектив 

повинен бути активним учасником інноваційного процесу. 
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Реалізація нововведень пов’язана з дією різноманітних психологічних 

чинників і залежить від того, хто є ініціатором, хто їх підтримує і хто їм 

протистоїть, як вплине нововведення на життя працівників. 

Керівництво організації має таким чином донести інформацію до 

відома працівників про введення інновацій, щоб вони були схвалені, не 

викликали опору, психологічних бар’єрів. Для цього потрібно, щоб 

нововведення сприймалися як засіб усунення відхилень від намічених 

результатів, до яких прагне організація; здійснювалося розширення 

можливостей; персонал залучався до прийняття рішень про нововведення, що 

сприятиме поліпшенню психологічного клімату в колективі. У багатьох 

людей зміни можуть викликати стресові реакції. Усе це підкреслює 

важливість психологічної підготовки людей до змін. 

Управління інноваційним процесом вимагає високої професійної 

компетенції, глибоких спеціальних знань, творчого мислення, значного 

практичного досвіду, адже це призводить до руху вже наявного 

інноваційного потенціалу організації. Визначено особливості застосування 

СУЯ та важливість процесу управління якістю освіти, основні підходи до 

тлумачень понять «система управління якістю», «ставлення суб’єкта до 

введення системи управління якістю»; розглянуто й проаналізовано 

визначення та зміст цих понять у сучасній науковій літературі; обґрунтовано 

основні фактори, які впливають на сприйняття нововведень, дії 

різноманітних психологічних чинників під час їх реалізації. 

Отже, впровадження СУЯ може допомогти ВНЗ у досягненні 

поставлених стратегічних і поточних завдань, де одним з основних факторів 

є забезпечення сприятливого психологічного клімату, стимулювання 

творчості та ініціативи, прогнозування соціальних перспектив розвитку 

освітнього закладу. Застосування системного підходу у різних видах 

діяльності ВНЗ гарантують належний рівень і стабільність якості освітніх 

послуг. Можна стверджувати, що успішне впровадження будь-якого 
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нововведення залежить від значної кількості психологічних та соціально-

психологічних факторів. 
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Грушева Алла Андріївна, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри менеджменту НУДПСУ 

 

Взаємозв’язок виховання і навчання в процесі підготовки майбутніх 

економістів 

 

В педагогічній діяльності гармонійно 

переплітаються три поняття: 

 «треба», «важко», і «прекрасно». 

 

Виховна робота у навчальному закладі є важливою складовою 

навчального процесу. Сьогодні в Україні розвиваються і поширюються нові 

форми виховання і навчання, основними принципами яких є: гуманізм, 

демократизація, демократизм тощо. Особливу роль у цьому відіграють 

гуманітарні кафедри. Принципи гуманізму базуються на глибокій повазі до 

особистості, як найвищої цінності, дозволяє позитивно вплинути на 

моральний розвиток студентів. Принцип демократизму реалізується у 

визнанні всіма членами навчально-виховного процесу права на свободу 

виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів 

виховання які є руйнівними як в управлінні так і у вихованні. Методологічна 

значимість такого підходу в тому, що всі його сторони перебувають у 

постійному взаємозв'язку і взаємодії один з одним. Це формування і 

особистості і спеціаліста одночасно. В процесі навчання у студентів 

формується нове системне, економічне мислення на основі глибокого 

розуміння явищ, процесів, відносин у сфері колективних відносин. 

Відомо, що однією із найважливіших характеристик людини виступає 

її відкритість, тобто неможливість існування без взаємодії з іншими людьми 

та навколишнім середовищем. Така ситуація може як сприяти процесам 

розвитку особистості так і стримувати їх, бо перед кожною особистістю 

відкриваються два шляхи – розвитку і деградації. За таких умов кожний сам 

обирає собі шлях і тут вже все залежить тільки від самої людини. Велику 

роль відіграє середовище, та його вплив. У випадку несприятливих впливів 

також існує виховний момент, тому важливо своєчасно допомогти особі 
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усвідомити, що такі обставини мають сприйматися як своєрідна перевірка на 

витривалість. І навпаки найбільш сприятливі умови можуть не 

використовуватись продуктивно. 

В процесі викладання будь-яких навчальних дисциплін необхідно 

гармонійно поєднувати навчальну та виховну мету. Навчальна – це 

систематичне і послідовне подання матеріалу, виховна – вплив на свідомість 

і поведінку, з метою формування у них сприйняття та поваги до визнаних у 

суспільстві цінностей та переконливості у необхідності неухильного 

дотримання прийнятих у суспільстві правил поведінки. 

І хоча визначальну роль у вихованні відіграє попередня вихованість та 

самовиховання роль викладача надзвичайно велика. Перш за все вона 

полягає у спрямованості теоретичних основ змісту навчання та їх 

ефективному використанні на практиці на засадах гуманістичної ціннісно-

особистої парадигми. 

Роль викладача тут дещо змінюється із простого носія інформації він 

перетворюється в «диригента злагодженого оркестру». Створюється 

абсолютно інший тип відносин викладачів і студентів (суб’єкт – суб’єктних). 

За таких умов підвищується функція контролю. Студент із об'єкта контролю 

перетворюється в суб’єкт, оскільки він весь час слідкує за правильністю 

відповідей своїх товаришів. Тут всі є учасниками навчально-виховного 

процесу. 

В процесі викладання будь-яких навчальних дисциплін велику роль 

відіграє методика викладання, а саме застосування різних методів 

дидактичних прийомів під час проведення різних форм навчання. Та якими б 

досконалими не були навчальні програми і умови, успіх навчання все ж таки 

багато в чому залежить від викладача, від його бажання постійно шукати 

нове, спрямовувати вихованців до самопізнання і разом з ними зростати. 

Як показує практика інноваційні технології навчання підвищують 

навчальну активність студентів. Це різноманітні ігрові методи (діалоги, 

дискурси, публічні виступи з доповіддю перед аудиторією, ситуаційно –
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рольові ігри, кейс-стаді тощо). Така форма підготовки є не лише пізнавальна, 

а й виховна, оскільки створює умови для реалізації інтелектуальних 

здібностей, прояву морально – вольових якостей. Коли студент не лише 

заучує навчальний матеріал і переказує його, а й осмислено інтерпретує, він 

проявляється як знавець, як особистість, проявляється його культурний 

рівень, освіченість, морально-етична поведінка, формуються комунікативні 

уміння на основі інтегрованого знання тощо. При цьому важливо створювати 

атмосферу партнерства, конструктивної дискусії, атмосферу захоплення від 

власного успіху. Треба іноді відходити від традиційних методик, вірніше 

поєднувати їх з нелінійними, нетрадиційними. За таких умов ми вчимо 

студентів вчитись, по новому мислить, осмислювати інформацію. 

Викладач вже давно перестав бути єдиним джерелом знань. Його 

педагогічна діяльність у вищій школі все більше зводиться до 

консультативної. (Це засвідчує інститут кураторства науково-педагогічних 

працівників і прийнятий в Україні комплекс нормативно-правових 

документів (накази МОНУкраїни)). Він також повинен уміти слухати 

студента і чути його. Створюючи атмосферу партнерства можна «розкрити» і 

«розбудити» навіть пасивних та слабких студентів. Давати більше 

самостійності, вислуховувати різні точки зору або заперечення, проте 

пропонувати аргументувати свої пропозиції, а не лише їх заперечувати. В 

кінці обов'язково дякувати усім за участь, мотивувати оцінкою (навіть за 

активність). І на наступне заняття значна кількість студентів буде зацікавлена 

підготуватися до такої форми роботи глибше (попрацювати в бібліотеці, 

Інтернеті тощо) щоб фахово обґрунтовувати свої знання. 

Безумовно, що від природи усі нерівні, й у всіх різні можливості, 

здібності, нахили, життєві орієнтири. Тому починати це потрібно з 

діагностування групи. Через декілька занять це вже видно. Тут, на наш 

погляд, важливим є використання диференційованого підходу до студентів. 

Надати однакову можливість усім студентам проявляти себе. Причому 

диференціація полягає не в тому, що сильніші студенти отримують складніші 
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завдання, а слабші менш складні. Суть такого підходу в тому щоб саме 

більшу увагу приділити відстаючим, в той час як сильніших скоординувати 

епізодично. 

Отже, історія управління налічує тисячі років проте й досі не існує 

одного і єдиного підходу до управління абсолютних підходів немає і в 

навчально-виховному процесі. Сталим є одне – викладачу не припустимо 

працювати за шаблоном за трафаретом, а в повній мірі використовувати весь 

потенціал бінарної системи навчання. Вищезазначене відповідає принципам 

гуманізму, демократизму й сприятиме: формуванню відносин 

співробітництва (партнерства) між усіма учасниками педагогічного процесу. 

формуванню практико-орієнтованої, високопрофесійної, морально-етичної 

особистості. 

 

Література 

1. Грушева А. А. Компетентнісний підхід під час управлінської 

підготовки студентів економічного профілю / Алла Андріївна Грушева 

// Збірник наукових праць / Н. Т. Тверезовська (голова) та ін. – К. : ІПТО, 

2008. – № 2. – С. 25 – 29.  



 168 

Костевська Наталія Валеріївна, 

психолог-консультант відділу  

організаційно-методичної роботи з проблем виховання,  

старший викладач кафедри психології та соціології НУДПСУ  

 

Морально-правові цінності студентської молоді  

 

Розбудова незалежної української держави як правової інституції 

підвищує значимість морально-правового виховання студентської молоді 

юридичних спеціальностей. Кваліфікований юрист відрізняється високим 

професіоналізмом, у своїх діях керується законом, а не власними інтересами, 

сформованістю ідеологічних переконань та моральних установок [1]. Для 

того, щоб студенти юридичних спеціальностей у своїй майбутній 

професійній діяльності могли відповідати вище зазначеним вимогам, 

потрібно особливу увагу приділяти формуванню їх морально-правової 

культури. Яким стане студент-юрист як майбутній фахівець залежить від 

мотивації вибору професії, від того якими потребами він керується у 

навчальній діяльності [2]. Якщо вибір був свідомим і студент мріє стати 

конкурентоспроможнім фахівцем (75%), то вже з перших курсів починається 

його професійне становлення. На старших курсах студент починає 

усвідомлювати, що для того, щоб бути висококласним спеціалістом потрібно 

не лише мати знання з фахових дисциплін, але й розвивати в собі професійно 

важливі особистісні якості та вміння: детально аналізувати факти і явища, 

розбиратися в справі до найдрібніших подробиць (аналітичність мислення); 

знаходити нестандартний вихід із ситуації (креативність); контролювати свої 

емоції, оцінювати власні недоліки і сильні сторони (самооцінка); 

встановлювати контакти, пояснювати, переконувати (комунікабельність).  

Практичними психологами нашого навчального закладу було 

проведено дослідження з метою визначення ціннісних орієнтацій молоді, у 

якому взяло участь 320 студентів перших-третіх курсів юридичного 

факультету. За результатами опитування встановлено, що найбільш 

значимими цінностями для молодих юристів є: любов – 91%, справедливість 

– 85%, чесність – 85%, гідність – 63%, щирість – 24%, сумління – 12% 
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респондентів. З іншого боку, пріоритетними цінностями у своїй студентській 

групі лише 66% опитаних виділили чесність, благородство, мудрість, 

справедливість, решта (34%) відмітили, що моральні цінності не є 

пріоритетними для їхньої групи. Ряд питань був присвячений оцінці правової 

свідомості студентів. Так, переважна більшість студентів (96%), відмітила, 

що постійно користуються правом на освіту (навчання), на достатній рівень 

життя, правом на власну думку, правом на інформацію, правом на власний 

вибір віросповідання. Майже третя частина опитаних (32%) зазначила, що 

вони порушували закон (зокрема через розповсюдження неліцензійних 

комп’ютерних програм, фільмів; через несплату проїзду в транспорті тощо). 

46% респондентів зауважила, що має досвід у протидії особам, які 

порушували закон. Узагальнюючи пропозиції студентів юридичного 

факультету для підвищення рівня морально-правової культури студентів у 

нашому навчальному закладі необхідно: активізувати роботу клубів (секцій, 

гуртків) в яких студенти могли б реалізовувати себе (56%), організовувати 

поїздки групами до театрів, музеїв (34%), частіше організовувати зустрічі з 

відомими людьми, які можуть бути прикладом для наслідування (26%), 

підвищити рівень викладання навчальних дисциплін (25%), викорінити 

корупцію (хабарництво) (24%). Отже, можна зробити висновок, що на 

юридичному факультеті студенти мають досить високий рівень морально-

правової культури, проте загальнолюдські цінності, які сповідуються кожним 

індивідуально знецінюються. Тож для покращення ситуації ми закликаємо 

професорсько-викладацький склад університету врахувати побажання 

студентства щодо підвищення власного рівня морально-правової культури. 
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Ставлення до грошей сучасного студентства 

 

В процесі пристосування українського суспільства до нової реальності 

ринкової економіки та товарно-грошових відносин значною мірою змінилося 

ставлення індивідів і соціальних груп до грошей, норм монетарної поведінки. 

Ставлення до грошей є важливим компонентом економічної свідомості груп і 

конкретних людей, істотною детермінантою економічного зростання нації. 

Монетарні відносини є серйозним фактором, що впливає на психічне 

здоров’я і на взаємини між людьми. Так, для одних гроші – мета життя, для 

інших – умова існування, і кожному типу відносин відповідає специфічна 

монетарна поведінка [10]. 

У вітчизняній психології актуальною є проблема дослідження 

монетарних уявлень, монетарних установок та формування цілісного 

ставлення до грошей. Серед сучасних дослідників, які займаються вивченням 

цієї проблематики є А. Фернам, Т. Танг, Г. Голдберг, Р. Льюіс, С. Ференці, 

О. Дейнека, М. Семенов, С. Буреніна, А. Фенько, І. Зубіашвілі, 

В. Москаленко, Г. Ложкін та ін.).  

Зокрема, М. Семенов визначає ставлення до грошей як компонент 

цілісної системи відношень особистості, який відображає її індивідуальний, 

суб’єктивно-оцінюючий, вибірковий підхід до грошей як до об’єкту 

дійсності, і який являє собою інтеріорізований досвід поведінки з грошима і 

взаємодії з іншими людьми з приводу грошей в специфічній соціокультурній 

ситуації [10]. Автор виділяє такі компоненти ставлення до грошей: 

когнітивний (монетарні уявлення); емоційний (оцінка грошей); регулятивний 

(монетарні цінності, мотиви, соціальні установки, норми поведінки) [10]. 

О.Дейнека ставлення до грошей розуміє як усвідомлене та суб’єктивно-

вибіркове уявлення про гроші, що виявляється в грошовій поведінці й 

містить пізнавальний, емоційний і мотиваційно-вольовий компоненти [4]. 
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Вивчаючи ставлення до грошей, вчені досліджують різні аспекти 

проблеми: значущість грошей для особистості; інтенсивність бажання 

особистості мати гроші; риси особистості, що виявляються в монетарній 

поведінці; моделі монетарної поведінки (накопичення, заощадження, 

витрати, створення депозитів тощо); соціальні уявлення особистості про роль 

грошей, про їх функцію у власному житті та житті суспільства [11]. 

Грошова поведінка залежить не лише від соціальних змін, а й від 

індивідуально-психологічних особливостей людей. У психолого-

педагогічних розвідках вивчається проблема формування «гармонійного 

ставлення» до грошей (О. Дейнека, С. Буреніна, А. Фенько та ін), ставиться 

питання про процеси економічної соціалізації та завдання економічного 

виховання. В цьому контексті доцільним є аналіз ставлення до грошей серед 

представників різних вікових груп (С. Абрамова, С. Буреніна, М. Семенов). 

Та, М. Семенов провів дослідження для визначення місця грошей в 

системі цінностей в різних вікових групах. Цінність грошей виявилась 

найважливішою для середньої (27–36 років) і старшої (37–49 років) вікових 

груп. Цінність грошей для молодшої вікової групи виявилася значно нижче. 

Автор робить висновок, що монетарна соціалізація відбувається в період 

виникнення економічної самостійності [11]. 

Проблему ставлення до грошей серед старшокласників вивчала 

І. Зубіашвілі. Її дослідження дозволяє стверджувати, що процес адаптації 

юнаків і дівчат до економічної ситуації в країні здійснюється на негативному 

емоційному тлі – їх ставлення до грошей характеризується високою 

афективною напругою. Високий рівень «грошової тривожності» свідчить, що 

тема грошей у свідомості старшокласників пов'язана з психологічними 

проблемами, а відтак потребує подальшого вивчення [6]. 

Метою нашого дослідження є вивчення ставлення до грошей сучасного 

студентства. Адже саме в юності відбувається становлення людини як 

особистості, коли молода людина, пройшовши складний шлях 

онтогенетичної ідентифікації до інших людей, перейняла від них соціально 
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значущі властивості особистості, здатність до засвоєння конвенціональних 

ролей, норм, правил поведінки в суспільстві тощо. 

Саме в цьому віці можна вже спостерігати більш-менш активні прояви 

економічної поведінки, початок виникнення економічної самостійності. Це 

стосується не лише розширення  споживчих можливостей студентів, а й 

початку прояву себе в різних економічних сферах життєдіяльності.  

Дослідження здійснювалося на другому курсі обліково-економічного 

факультету Національного університету державної податкової служби 

України. До загальної вибірки увійшли 100 Студентів: середній вік – 18 

років.  

Для вивчення ставлення до грошей студентів ми використовували 

багатофакторний опитувальник А. Фернама, адаптований М. Сімків, 

спрямований на вимір грошових атитюдів, що містить 47 тверджень, ступінь 

згоди з якими слід указати за п’ятибальною шкалою [12]. Опитувальник 

містить чотири шкали: «грошова одержимість», «влада», «економність» і 

«неадекватна поведінка з грошима», які відображають особливості 

індивідуального ставлення до грошей. 

Проаналізуємо результати дослідження за шкалами. 

Шкала «грошова одержимість»: 20% респондентів мають низькі 

показники. Такі люди вважають, що не варто постійно думати про гроші і 

хвилюватися за своє фінансове становище. Гроші, на їх думку, це не єдине, 

на що можна розраховувати, і вони не вирішують усіх проблем. 30% 

респондентів мають високі показники, що свідчить про те, що ці люди 

постійно відчувають потребу у грошах і готові на все в рамках закону заради 

їх примноження. Вони постійно хвилюються за своє фінансове становище та 

часто фантазують про те, що можна придбати за гроші.  

Шкала «влада (сила)»: 20% респондентів мають низькі показники. Такі 

люди не використовують гроші в якості зброї з метою впливу на інших 

людей. Гроші для них не є предметом гордості та вони не вважають, що 

гроші дають перевагу над тими, у кого їх менше. 30% респондентів мають 
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високі показники, що свідчить про те, що для цих людей гроші – це засіб, за 

допомогою якого можна впливати на інших людей та досягати таким чином 

власних цілей. Вони можуть використовувати гроші для того, щоб керувати, 

залякувати та «купувати» людей власною щедрістю. Намагаються не брати 

грошей у борг. 

Шкала «економність»: 22% респондентів мають низькі показники. Такі 

люди не схильні до економії та накопичування грошей. Також вони не 

приховують свої доходи від близьких та друзів. Не завжди знають точно, 

скільки грошей у гаманці. 14% респондентів мають високі показники: завжди 

намагаються заощаджувати. Часто обмежують себе у покупках, намагаються 

купувати речі довготривалого використання, завжди думають про ціну, 

завжди знають точну кількість грошей, якими володіють, вчасно сплачують 

рахунки. Не розголошують інформацію стосовно власних доходів.  

Шкала «неадекватна поведінка з грошима»: 16% респондентів мають 

низькі показники. Такі люди добре контролюють своє фінансове становище 

та адекватно поводяться з грошима, тобто легко приймають рішення 

стосовно власних покупок, купують тільки потрібні речі і не відчувають 

провини, коли витрачають гроші. 26% респондентів мають високі показники. 

Це ті люди, які часто купують непотрібні їм речі тільки тому, що на них є 

знижка чи вони є модними. Їм важко приймати рішення стосовно покупок, і 

вони часто залюбки витрачають гроші на інших людей, проте дуже неохоче 

на себе. Вони відчувають провину, коли витрачають гроші, проте не 

комфортно себе почувають, доки все не витратять. Вони погано 

контролюють своє фінансове становище та вважають, що не можуть його 

змінити. 

Для вивчення ставлення до грошей ми також використовували анкету, 

запитання якої були спрямовані на висвітлення певних аспектів монетарної 

поведінки студентства.  

Так, в результаті опитування було встановлено, що 60% студентів на 

даний час матеріально повністю залежать від батьків. 34% студентів мають 
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власні джерела отримання грошей, крім стипендії («робота», «підробіток», 

«продаж курсових та розрахункових робіт», «продаж картин», «заробіток 

через Інтернет» тощо). Щомісяця студент витрачає певну суму грошей, яка 

становить: у 30% опитаних – менше1000 грн., у 60% – від 1000 до 2000 грн., 

у 8% – від 2000 грн., у 2% – до 5000 грн. Указана сума цілком влаштовує 60% 

студентів, які виявилися відповідно задоволеними і своїм матеріальним 

становищем. Цікавим виявився той факт, що 30% респондентів не мають 

власних заощаджень, а 45% опитуваних не мають власного банківського 

рахунку. Хоча пластиковою банківською карткою користуються 95% 

респондентів. Із них – 40% студентів використовують картку лише для зняття 

готівки (не користуються для безготівкових розрахунків, платежів тощо). 

25% респондентів вказали, що не довіряють безготівковим розрахункам, а 

переважна більшість студентів (80%) – надають перевагу готівці. 34% 

опитаних вказали, що не вбачають прямої залежності між кількістю грошей 

та можливістю відчувати себе щасливим. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що тема грошей актуальна 

для студентів, оскільки впливає на інші сфери життя. Особливо, якщо 

врахувати, що саме для цього вікового періоду характерний початок 

активних проявів економічної поведінки, виникнення економічної 

самостійності. Адже, відірвавшись від родини, студенти в більшості своїй 

повністю матеріально залежать від батьків з одного боку, а з іншого – 

прагнуть фінансової незалежності (34% студентів працюють або мають 

тимчасовий підробіток уже на ІІ курсі вузу).  

Дослідження встановило, що ставлення молоді до грошей 

характеризується певною афективною напругою, про що свідчать високі 

показники шкал «грошова одержимість» та «неадекватна поведінка з 

грошима». Значний відсоток опитаних асоціюють гроші з владою та з 

можливістю впливати на інших людей, не схильні до економії та 

накопичування грошей. 
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Більшість студентів не мають власних заощаджень, власного рахунку в 

банку, надають перевагу готівці, і здебільшого задоволені своїми 

матеріальними статками. Хоча переважна більшість все ж таки асоціює 

щасливе життя із певною сумою грошей та прагне фінансової незалежності. 
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Давиденко Наталія Василівна, 

психолог-консультант відділу  

організаційно-методичної роботи з проблем виховання,  

старший викладач кафедри психології та соціології НУДПСУ  

 

Інтерактивні методи навчання у підготовці викладачів-початківців 

 

Нині Україна перебуває у стані великих змін. Це зумовлює 

реформування всіх її систем, у тому числі і системи вищої освіти. Основною 

метою цих змін є створення ефективних умов для розвитку всебічно 

розвиненої людини, фахівця своєї справи. Здійснення цієї мети вимагає 

цілеспрямованої діяльності, наполегливості, а також високих професійних 

навичок професорсько-викладацького складу. 

Праця викладача, незалежно від його рівня, вимагає, з одного боку, 

професійної компетентності: знань та умінь; а з іншого – соціально-

психологічної компетентності: знань в галузі психології особистості, 

колективу, спілкування, управління та уміння розуміти себе та інших. В 

сучасних умовах актуальною стає саме психологічна підготовка викладачів, 

яка дозволить їм не тільки використовувати знання та ідеї з педагогічних 

дисциплін для вирішення практичних питань у професійній діяльності, а й 

допоможе розвинути в собі соціально значимі якості особистості. Оскільки 

люди, які вважають себе професіоналами, але не розвинулись в 

особистісному та соціальному плані, є небезпечними для суспільства, бо їх 

помилки можуть нанести людям  великої психологічної шкоди. 

Психологами університету було проведено соціально-психологічне  

опитування серед студентів других, третіх курсів на тему «Сучасний 

викладач очима студента», в якому прийняло участь 250 респондентів. 

За результатами опитування, сучасний викладач повинен мати такі 

особистісні якості, як: людяність – 40%, емпатійність (інтерес та повага до 

студентів та курсантів) – 36,8%, уміння зацікавити та привернути увагу – 

35%, толерантність – 19%, демократичність – 16%, терпимість – 10%, 

безоціночне ставлення – 7%, винахідливість – 6,4%, що в цілому співпадає з 
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найбільш суттєвими освітньо-кваліфікаційними характеристиками викладача 

[5]. 

Які ж якості заважають викладачу ефективно виконувати професійні 

обов’язки? Це, на думку студентів, відсутність ораторських здібностей – 

26%, психічна та емоційна неврівноваженість – 25%; байдужість до своєї 

справи – 19%, агресивність – 12%, ригідність мислення  тобто нездатність 

змінювати способи рішення задач у відповідності до змінених умов життя – 

12%, неорганізованість – 9%. 

Отже, дані соціально-психологічного дослідження; аналіз опрацьованої 

літератури [5], [1]; та інші методи, які існують в арсеналі психолога-

практика, а саме: проведення кураторських годин, круглих столів, 

індивідуальних бесід зі студентами, курсантами та викладачами, дали змогу 

скласти психологічний портрет сучасного викладача, та визначити якості, які 

забезпечують успішність виконання професійної діяльності. Ці якості можна 

умовно поділити на такі категорії: психічні процеси, психічні стани  та 

психологічні особливості. 

До психічних процесів відносимо добре розвинену пам’ять; високий 

рівень розподілу уваги (здатність приділяти увагу декільком об’єктам 

одночасно); аналітичне, творче мислення, креативність. До психічних 

станів – психічну та емоційну врівноваженість. Психологічних 

особливостей – організаторські, ораторські (уміння говорити ясно, чітко, 

виразно); комунікативні здібності (навички спілкування та взаємодії з 

людьми); здатність до співчуття (емпатія). 

Опираючись на вищезазначене, предметом нашого дослідження стало 

виявлення та формування психологічної компетентності викладача у 

професійній діяльності. 

Нашим експерементальним майданчиком стала група молодих 

викладачів, яка здобуває фахові психолого-педагогічні знання у Школі 

молодого викладача. Нами було запропоновано проведення соціально-

психологічного тренінгу, який відрізняється від традиційних методів та форм 
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роботи тим, що є джерелом формування навичок викладача саме у 

практичній діяльності. Як показує аналіз літератури [3], традиційні методи, а 

саме, лекційні заняття, мають відносно низьку ефективність (зі 100% 

отриманої інформації, на кінець року залишається лише 5–7%). 

Загальна мета тренінгу полягала у тому, щоб молоді викладачі почали 

усвідомлено використовувати набуті уміння і навички у своїй практичній 

діяльності. Це і зумовило розробку принципово нових, активних методів 

навчання, до яких і відноситься соціально-психологічний тренінг. 

У психологічному словнику [4] соціально-психологічний тренінг 

визначається як сукупність групових методів формування умінь та навичок 

самопізнання, спілкування та взаємодії людей у групі. Базовими засадами 

соціально-психологічного тренінгу є групова дискусія та рольова гра в різних 

їх модифікаціях. Тренінг проводиться як з метою формування та 

вдосконалення загальної комунікативної готовності особистості, так і для 

вироблення специфічних комунікативних навичок у представників тих 

професій, які передбачають інтенсивні контакти з іншими людьми. 

Соціально-психологічний тренінг спрямований виключно на розвиток 

особистості, на усвідомлення нею своїх власних, суто індивідуальних потреб 

та інтересів. 

В основу тренінгу було покладено гуманістичний підхід, який 

грунтується, по-переше, на ідеї поваги до особистості учасників тренінгу. Це 

означає, що кожним цінується раніше накопичений досвід, знання та 

особистість в цілому. За викладачем завжди залишається право вибору: 

дотримуватись звичного стилю та способів взаємодії з людьми чи 

застосовувати новий досвід, запропонований тренером. Якщо в реальному 

житті схожий експеримент завжди пов’язаний з ризиком непорозуміння, 

неприйняття і, навіть покарання, то тренінгові групи в цьому випадку є 

своєрідним «плацдармом», де можна спробувати вести себе по-іншому, 

випробовувати інші варіанти поведінки, навчитись інакше відноситись до 

себе і до людей – і все це в атмосфері довіри, емпатії та підтримки. 
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Гуманістичний підхід, по-перше, впливає на організацію обміну думками. 

Передача зворотнього зв’язку учасниками тренінгу відбувається у 

нетравмуючій, делікатній та позитивній формі. В реальному житті далеко не 

всі люди мають шанс отримати відвертий, безоціночний зворотній зв’язок, 

який дозволяє побачити своє відображення в очах інших людей, які 

розуміють змістовність переживань, оскільки самі переживають майже те 

саме. Можливість отримання зворотнього зв’язку є досить важливою 

перевагою групової психологічної роботи, яка не досягається жодним іншим 

способом, адже його головна мета – допомогти учаснику тренінга. По-друге, 

ми дотримуємосья ідеї про приховані можливості людини, про її 

невикористаний потенціал, який з різних причин був заблокований. Тому 

одним із провідних завдань тренера є надання допомоги викладачам у 

досягненні професіоналізму шляхом розвитку та самопізнання особистості. 

По-третє, груповий досвід протидіє відчуженню, допомагає у вирішенні 

міжособистісних проблем: людина не замикається в собі зі своїми 

труднощами, розуміє, що її проблеми не є унікальними, що й інші 

переживають подібне. Група відображає суспільство у мініатюрі: в ній 

фактично моделюється система взаємостосунків і взаємозв’язків, 

характерних для реального життя учасників, тому це дає їм можливість 

побачити і проаналізувати в умовах психологічної безпеки закономірності 

спілкування і поведінки інших людей і самих себе у незвичних ситуаціях. 

Таким чином, даний підхід тісно пов’язаний з демократичним, партнерським 

стилем взаємодії тренера з учасниками. Саме це і дозволяє набути нових 

ефективних навичок, умінь, та скоригувати старі, малоефективні. 

У тренінгу для молодих викладачів приймали участь 15 осіб зі стажем 

викладацької діяльності не більше трьох років. Розробка програми 

здійснювалася з урахуванням побажань учасників. Для даної тренінгової 

групи актуальним стало оволодіння комунікативними (дозволяють впевнено 

триматися перед аудиторією, встановлювати міжособистісний контакт, 

виходити з нестандартних ситуацій); організаторськими (допомагають 
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ефективно керувати групою, та уміло вести дискусію); навичками 

саморегуляції (необхідні для зняття емоційного напруження у 

співрозмовника під час конфліктної ситуації та у себе самого). 

Виходячи із побажань викладачів-початківців, програма тренінгу 

складалася з чотирьох блоків, в якому кожен етап передбачав формування 

або удосконалення професійних педагогічних прийомів та навичок. 

1 блок. Усвідомлення власного «Я» 

Мета: усвідомлення власного педагогічного досвіду, виявлення своїх 

сильних сторін, на які слід опиратись у професійній діяльності, та робота над 

слабкими сторонами.  

Завдання: виокремлення ціннісних орієнтацій, усвідомлення мотивів 

власної професійної діяльності; виявлення внутрішніх бар’єрів, які 

заважають цілеспрямованій діяльності особистості; формування адекватної 

оцінки власних можливостей на основі своїх позитивних якостей. 

2 блок . Ефективне педагогічне спілкування 

Мета: закріплення знань, формування та удосконалення 

комунікативних умінь і навичок. 

Завдання: усвідомлення помилок і недоліків у міжособистісному 

спілкуванні; набуття навичок ефективної поведінки у різноманітних 

педагогічних ситуаціях; удосконалення технік та прийомів всановлення 

контакту з аудиторією для подальшого партнерського спілкування.  

3 блок. Управління групою 

Мета: формування навичок ефективного керування групою. 

Завдання: виявлення і усвідомлення бар’єрів, які заважають 

ефективному керуванню; розвиток уміння керувати навчальним процесом та 

брати відповідальність на себе. 

4 блок. Мистецтво саморегуляції 

Мета: оволодіння практичними навичками саморегуляції та релаксації. 

Завдання: оволодіння практичними прийомами зняття емоційного 

напруження та мобілізації сил для подальшої продуктивної діяльності; 
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формування навичок зняття емоційного напруження у співрозмовника у 

конфліктній ситуації. 

Ефективність тренінгових блоків забезпечувало доцільне використання 

рольових та ділових ігор, дискусій, психогімнастик, роботи в парах та малих 

групах, у поєднанні з методиками арт-терапії.  

Аналіз анкет та групових обговорень продемонстрував, що в цілому 

задоволеність запропонованою формою навчання була високою. В якості 

позитивних моментів були зазначені: використання сучасної відеоапаратури, 

завдяки якій учасники отримали можливість подивитись на себе «збоку» в 

різноманітних ситуаціях; практична спрямованість навчання (розглядалася 

велика кількість проблемних ситуацій та шляхи виходу з них); оволодіння 

навичками управління, комунікації, саморегуляції; можливість вирішення 

багатьох особистих проблем завдяки довірливій атмосфері у групі. 

Основний висновок полягає у тому, що запропонована програма 

навчання може бути визнана достатньо ефективною для підвищення 

психологічної компетентності викладачів, а отже, і результатів їх 

професійної діяльності. Окрім цього, на нашу думку, для оптимізації процесу 

навчення варто врахувати наступні побажання: 

1) збільшити тривалість тренінгу до 5-6-днів, адже це той мінімальний час, 

який є необхідним для отримання помітних зрушень у практичній роботі; 

2) забезпечити повний відрив від виробництва і, бажано, сім’ї, що 

дозволить учасникам повністю зануритись у процес самопізнання та 

скорегувати неефективну педагогічну поведінку; 

3) здійснювати психологічний супровід молодих викладачів протягом 

перших трьох років викладацької діяльності; 

4) організовувати регулярні семінари для вирішення поточних проблем. 

Отже, розробка і впровадження тренінгів, спрямованих на формування 

психологічної компетентності, є достатньо ефективною технологією 

навчання викладачів без вищої психолого-педагогічної освіти, а також 
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викладачів-початківців, що зацікавлені у покращенні наявного рівня фахової 

підготовки через розширення психолого-педагогічних уявлень.  
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Формування змісту професійного розвитку особистості керівника ВНЗ в 

системі підвищення кваліфікації: андрагогічний підхід 

 

Соціально-економічні перетворення в Україні, зростання ролі 

особистості в цих процесах, гуманізація і демократизація суспільних 

відносин, інтелектуалізація праці і професійної діяльності вимагає від 

керівників вищих навчальних закладів (ВНЗ) якісно нового рівня професійної 

підготовки.  Нові соціально-економічні умови вимагають від кожного вищого 

навчального закладу функціонування в форматі «економічність – 

ефективність – результативність» [1]. Для цього потрібно мати власну 

маркетингову стратегію просування на ринку освітніх послуг і ринку праці, 

вивчати ситуацію та узгоджувати потреби цих ринків. З упровадженням 

принципів ринкової економіки перед керівниками постала проблема 

залучення до фінансування навчального процесу інвесторів, оволодіння 

методикою і принципами франдрайзингу (встановлення продуктивних 

контактів з організаціями-донорами).  

Керівник ВНЗ має володіти різними інноваціями в педагогіці, 

технологіями освітнього менеджменту та маркетингу, мати позитивний 

професійний досвід, бути творчою особистістю лідером і мати здібності 

щодо управління соціальними системами, бути творчою особистістю. І 

сьогодні дуже актуальним залишається питання, що було підняте 

Л. Виготським: «кого ми хочемо бачити біля керма навчального закладу – 

відчайдушного мандрівника, що керується поривами серця, чи професійного 

капітана, що створює і реалізує проект, ретельно вивчає позиції, підбирає 

команду, перевіряє судно?» [3].  

Таким чином, виникає протиріччя між суспільною потребою 

професіоналізації управлінням ВНЗ та наявним рівнем готовності до 
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професійної управлінської діяльності сучасного керівника навчальним 

закладом. Це перш за все: скорочення відстані між вимогами суспільства  

щодо діяльності керівника і обмеженістю умов для розвитку його 

професіоналізму; між необхідністю забезпечення розвитку ВНЗ та 

використанням педагогічних технологій і інновацій. Неготовність до 

впровадження педагогічних технологій і інновацій стає актуальною 

проблемою, вирішення якої можливо за допомогою постійного, системного 

підвищення кваліфікації керівників ВНЗ. Сучасний керівник ВНЗ 

визначається нами як менеджер: він управляє педагогічною системою 

навчального закладу, її розвитком, організує і стимулює професійну 

діяльність підлеглих, сприяє формуванню культури організації, вивчає попит 

на освітні послуги, забезпечує їх якість. Під якістю професійної підготовки 

керівника ВНЗ розуміється цілісна сукупність властивостей суб’єкта 

діяльності, що визначає його професійний рівень і дозволяє йому мати певну 

соціальну цінність та відповідати потребам і можливостям ринку праці, а 

також визначає готовність займати відповідний соціальний рівень, 

адекватний здібностям і кваліфікації. Система підвищення кваліфікації 

керівників ВНЗ відповідає за їх рівень професійної компетентності, за їх 

відповідність вимогам, які висуває ринкова економіка до керівників ВНЗ. 

Тому в умовах переходу до ринкових відносин і демократичному суспільству 

найбільш перспективнішою стає концепція освіти впродовж всього життя 

людини. Суттєвими характеристиками цієї концепції є гнучкість, 

різноманітність, доступність в часі і в просторі.  

Сучасні погляди на проблеми управлінням навчальним закладом та 

різноманітні підходи до їх вирішення зглядаються Л. Даниленко, 

Г. Дмитренком, Г. Ельниковою, Ю. Конаржевським, В. Масловим, 

В. Олійником, Т. Шамовою. Модернізації процесу ПК керівників навчальних 

закладів присвячені дослідження Л. Даниленко, А. Зубка, О. Мармази, 

В. Олійника, Н. Протасової, Т. Сорочан; андрагогізації педагогічних 

технологій навчання – Л. Набоки, В. Пуцова, Л. Сігаєвої. Для приведення 
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професійної компетентності керівників ВНЗ у відповідність до сучасних 

економічних, організаційно-технічних науково-методичних умов 

навчального процесу потрібно орієнтуватися на різні форми удосконалення  

базової і управлінської освіти. Тому в підвищенні кваліфікації керівників 

ВНЗ ми визначаємо орієнтацію на три типи цільових навчальних програм: 

посадове навчання – підготовка спеціалістів до процесу прийняття 

управліньських рішень, організації діяльності навчальних підрозділів, 

педагогічних колективів; функціональне навчання – підготовка керівників до 

спеціальних функцій управління; спеціалізоване навчання – вивчення і 

володіння сучасними методами управління, задоволення виробничих і 

наукових інтересів фахівців. Взаємодія всіх видів навчання дозволить 

забезпечити неперервне підвищення рівня професійної компетентності 

керівника ВНЗ. Організація ефективної діяльності циклових комісій, кафедр і 

навчального закладу в цілому вимагає високого рівня професійної 

компетентності керівника підрозділу, який залежить від ефективності діючої 

системи підвищення професійних якостей управлінських кадрів.  

В сучасних складних соціально-економічних умовах керівник ВНЗ 

повинен бути діловою, економічно і юридично обізнаною людиною, 

відповідальною  і перед вищими рівнями управління, і перед педагогічним 

колективом. Розв’язання керівниками проблем, які виникають в результаті 

впровадження нових економіко-організаційних ідей, потребують сучасних 

знань і підходів до організації підготовки і підвищення кваліфікації керівних 

кадрів. Тому проблема створення гнучких, динамічних і адаптованих систем 

освіти і навчання на безперервній основі з метою накопичення керівниками 

управлінських компетенцій є актуальною і потребує дослідження. Система 

підвищення кваліфікації повинна постійно підвищувати професійну 

компетентність протягом всього часу трудової активності керівника 

навчального закладу. Систему підвищення кваліфікації слід розглядати як 

постійний процес засвоєння систематизованих сучасних знань, вмінь, 

навичок управлінської діяльності і відповідних форм, методів курсового 
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навчання і самоосвіти. Виникла необхідність формування нової моделі 

підготовки керівників освіти і створення відповідної системи їх навчання з 

метою постійного підвищення рівня їх професійної компетентності. 

Запропонована нами система дає можливість сформувати і 

запропонувати зацікавленим особам великий спектр освітніх послуг в колі 

управління освітою і різні можливості їх отримання: отримання професійної 

освіти в сфері управління; спеціалізація, поглиблення знань в різних сферах 

управлінської діяльності; систематична актуалізація, оновлення професійних 

знань і вмінь в сфері управління освітою; адаптація до нових умов 

професійної діяльності; реалізація наукових, дослідницьких і творчих 

інтересів; допомога (керівництво) в самоосвіті; задоволення особистісних 

потреб управлінців. Планування процесу підвищення кваліфікації керівників 

підрозділів ВНЗ здійснюється відповідно основних напрямків стратегії, 

потреб ВНЗ і його підрозділів. При плануванні навчання необхідно врахувати 

зміни в навчальних технологіях, організаційній структурі та інші фактори які 

впливають на кваліфікацію управлінських кадрів. Врахування андрагогічних 

принципів, на нашу думку, є одним з шляхів підвищення ефективності 

процесу підвищення кваліфікації. С. Змєєв дає характеристику і визначає такі 

основні андрагогічні принципи: пріоритет самостійності навчання; спільної 

діяльності; спирання на досвід, того, хто навчається; індівідуалізації 

навчання; системність навчання; контактність навчання; актуалізації 

результатів навчання; ефективності навчання; розвитку освітніх потреб; 

усвідомлення навчання [2]. Адаптацію педагогічних технологій ПК 

керівників ВНЗ до андрагогічної специфіки, ми вважаємо одним з шляхів 

вирішення проблем, що виникають в процесі постійного професійного 

розвитку.  
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Немеш Юлія Володимирівна,  

аспірант кафедри психології КНТЕУ  

 

Особливості психологічного супроводу професійної підготовки 

менеджерів 

 

Один із основних напрямів розвитку вищої освіти в Україні 

спрямований передусім на її демократизацію, гуманізацію, підвищення 

якості освіти та, як наслідок, формування суб’єкта професійної діяльності, 

здатного до саморозвитку, саморегуляції. Важливою умовою досягнення 

поставленої мети є запровадження багатоступеневого психологічного 

супроводу професійної підготовки. Саме це дозволить розкрити 

інтелектуальний та творчий потенціал майбутнього фахівця, сприятиме 

виявленню та розвитку професійно важливих якостей особистості, засвоєнню 

моделей, засобів та прийомів професійної поведінки та діяльності [11].  

Підготовка студентів-менеджерів до майбутньої професійної діяльності 

здійснюється в рамках спеціально організованої системи професійної освіти, 

яка включає: блок загальнотеоретичної підготовки (дисципліни 

Держстандарту, спецкурси, факультативи) і блок практичної підготовки. 

Основні результати ефективної професійної підготовки менеджера 

визначаються знаннями та вміннями, які повинні бути передані студенту в 

процесі навчання, що досягається не тільки за рахунок освоєння базових 

теоретичних знань та теоретичної підготовки, але і за рахунок спеціально 

створених додаткових умов, що розширюють можливості якісної професійної 

освіти. Головною з таких умов є психологічний супровід базової підготовки 

студентів, який розглядається як міждисциплінарний підхід до формування 

особистості майбутнього менеджера [8]. 

Метою статті є аналіз основних технологій вивчення особливостей 

психологічного супроводу в системі професійної підготовки менеджерів 

обґрунтування необхідності формування у майбутніх спеціалістів 

психологічних знань з метою формування їхньої професійної готовності до 

майбутньої професійної діяльності. 
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Необхідність дослідження та вирішення проблеми психологічного 

супроводу професійної підготовки майбутнього менеджера у вищому 

навчальному закладі, її актуальність і доцільність зумовлені наявними 

суперечностями між: 

– запитом суспільства щодо підготовки висококваліфікованого, 

конкурентоспроможного, здатного до постійного самовдосконалення 

менеджера, який успішно розвивається як особистість і професіонал, та 

недостатньою зорієнтованістю вітчизняної системи вищої освіти на 

забезпечення його гармонійного професійного розвитку; 

– практикою викладання психологічних дисциплін у ВНЗ, яка 

спрямована на передачу студентам знань, формування вмінь і навичок, та 

необхідністю створення умов, що сприятимуть активізації механізмів їх 

професійного розвитку та саморозвитку, успішному подоланню нормативних 

та ненормативних навчально-професійних криз; 

– усвідомленням сучасною психологічною наукою складності, 

тривалості та різноспрямованості професійного розвитку майбутніх 

менеджерів та недостатньою розробленістю психолого-педагогічних 

технологій, спрямованих на забезпечення його успішності; 

– задекларованим положенням про те, що освітній простір ВНЗ, 

відповідно до чинного законодавства (Положення про психологічну службу 

системи освіти України, 2009р.), має забезпечити умови для всебічного 

гармонійного розвитку студентів та відсутністю технології психологічного 

супроводу професійного розвитку майбутніх фахівців [1].  

Все вище викладене обґрунтовує актуальну та складну проблему 

супроводу менеджерів під час професійної підготовки. Аналіз спеціальної 

науково-методичної, психолого-педагогічної літератури з проблем 

організації технології психологічного супроводу професійної підготовки 

менеджерів свідчить про різноплановість різних наукових підходів до 

вирішення цієї проблеми. Психологічний супровід професійної підготовки 
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менеджера є однією з актуальних проблем зарубіжної і вітчизняної 

психології. 

Здійснений аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки 

майбутніх менеджерів дає підстави стверджувати, що психологічний 

супровід професійної підготовки студентів-менеджерів  є обов’язковою їх 

складовою. Успішність його реалізації забезпечується: функціонуванням 

різноманітних професійних студентських співтовариств, системи 

наставництва, обов’язковою участю майбутніх фахівців у багатьох 

розвивальних навчально-професійних програмах, спеціалізованих семінарах, 

тренінгах, майстер-класах, спрямованих на сприяння їх професійній 

адаптації, розвиток професійної ідентичності, формування внутрішньої 

мотивації професійної діяльності та свідомий вибір спеціалізації. Важливим є 

те, що основною формою професійного навчання майбутніх менеджерів у 

зарубіжних університетах є не лекційно-семінарська форма, а професійна 

практика, яка включає не тільки так звану виробничу практику, а й 

відвідування груп професійної взаємодопомоги, психологічних майстерень, 

участь у професійних святах тощо.  

Відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти 

України у вітчизняних ВНЗ психологічний супровід професійної підготовки 

майбутніх фахівців має реалізуватись у межах діяльності психологічної 

служби і передбачати: сприяння повноцінному розвитку особистості 

студентів на кожному віковому етапі, створення умов для формування в них 

мотивації до самовиховання і саморозвитку, забезпечення індивідуального 

підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його 

психолого-педагогічного вивчення, профілактику і корекцію відхилень в 

інтелектуальному і психофізичному розвитку студентів. Проте вітчизняна 

освітня практика свідчить про відсутність єдиної загальноприйнятої 

концепції зазначеної діяльності психологічної служби ВНЗ та неготовність 

його фахівців до вирішення завдань психологічного супроводу [1]. 
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Феномен психологічного супроводу розглядається у вітчизняній 

психології та педагогіці в контексті інноваційних процесів в освіті. Кожен з 

існуючих сьогодні підходів  до розуміння сутності та змісту психологічного 

супроводу акцентує увагу на окремих його аспектах. По-перше, 

психологічний супровід є системою заходів психолога, що спрямована на 

створення умов для успішного навчання, діяльності та розвитку особистості 

на різних етапах онтогенезу; по-друге, результатом психологічного 

супроводу є повноцінна реалізація психологічного потенціалу особистості, 

формування психологічної компетентності щодо здійснення вибору та 

подолання труднощів особистого та професійного життя; по-третє, потреба у 

психологічному супроводі як специфічному напрямку діяльності психолога 

особливо зростає в ті вікові періоди, які пов’язані зі зміною соціальної 

позиції, перебудовою способу життя і діяльності, самовизначенням, а також у 

кризові періоди розвитку. В ці періоди технологія психологічного супроводу 

запускає механізми саморозвитку, активізує власні ресурси людини, 

розкриває перспективи особистісного зростання [11]. 

Проведений аналіз сучасних вітчизняних наукових праць з окресленої 

проблеми дав змогу визначити два основних підходи до розуміння сутності 

професійного розвитку майбутнього менеджера: процесуальний і 

результативний. Згідно з процесуальним підходом професійний розвиток є 

процесом, який включає в себе певні етапи, що характеризуються 

специфічними психофізіологічними й соціально-психологічними 

особливостями та забезпечують успішну реалізацію професійної діяльності 

(В.Бодров, К.Левітан, А.Маркова). Відповідно до результативного підходу 

професійна підготовка майбутнього менеджера є новоутворенням його 

професіогенезу, що передбачає формування професійних і особистісних 

якостей, навичок, способів і стратегій професійної поведінки як основи для 

вирішення актуальних соціально-професійних завдань (Є.Борисова, Е.Зеєр, 

О.Щотка) [1]. 
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Таким чином, професійна підготовка студентів-менеджерів має 

двокомпонентну структуру: предметне навчання, спрямоване на засвоєння 

основних загальнотеоретичних, професійних і спеціальних дисциплін та 

спеціальну додаткову прикладну підготовку, що забезпечує формування 

особистісного та інтелектуального потенціалу студентів. З точки зору 

осмислення цілей і завдань професійної підготовки фахівця, психологічний 

супровід – один з важливих компонентів освітньо-виховної системи, який 

може бути впроваджений і успішно реалізований у педагогічній діяльності 

[8]. 

Психологічний супровід професійної підготовки менеджерів – це, 

передусім, створення умов для повноцінного розвитку і навчання 

майбутнього фахівця в конкретному освітньому середовищі університету. 

Скориставшись технологіями психологічного супроводу, можна забезпечити 

підтримку і допомогу, в першу чергу, абітурієнтам і студентам у навчально-

професійній діяльності, викладачам – у професійній діяльності [11]. 

Важливою умовою ефективного менеджменту в сучасній соціально-

економічній ситуації є здатність менеджерів до мобільності, гнучкої зміни 

мислення та професійної діяльності, прийняття рішень в мінімально короткі 

терміни. Тому, основною метою і результатом психологічного супроводу 

підготовки менеджерів є створення умов для формування готовності до 

професійної діяльності, соціально-професійної адаптації, розвитку соціально-

професійних компетенцій [8]. 

Основними завданнями психологічного супроводу професійної 

підготовки майбутніх менеджерів є: 1) розвиток та саморозвиток студентами 

професійної мотивації; професійно важливих якостей, у тому числі 

рефлексивності; 2) ефективне опанування майбутніми фахівцями 

професійних знань, умінь та навичок, усвідомленого ставлення до власного 

професіогенезу; 3) профілактика та успішне подолання навчально-

професійних криз, новоутвореннями яких є навчально-професійна 

адаптованість і професійна ідентичність майбутніх фахівців [1]. 
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Реалізація завдань психологічного супроводу здійснюється через різні 

психологічні способи, засоби та методи (прямий вплив, опосередковане 

втручання, консультування, навчання, експеримент) у взаємодії з об'єктами 

освітнього простору (особистість, первинна група, колектив, середовище) [8]. 

Психологічного супроводу потребують, насамперед, ті люди, які 

відчувають потребу в психологічній підтримці і допомозі. До них відносяться 

особи з високим або низьким рівнем пізнавальної та професійної активності, 

з обмеженими здібностями тощо. 

Мета психологічного супроводу – повноцінна реалізація професійно-

психологічного потенціалу особистості та задоволення потреб суб’єкта 

діяльності. Головне завдання психолога у цьому виді роботи – допомогти 

менеджеру реалізувати себе у професійній діяльності [6]. 

В процесі професійної підготовки менеджера існує багато людей, які 

супроводжують життя молодого спеціаліста впродовж його професійної 

діяльності. Це, у першу чергу, сім’я, друзі, однолітки, педагогічні працівники 

навчального закладу, практичні психологи, соціальні працівники, та всі ті, 

кого вважають «найближчим соціальним оточенням студента». Але потрібно 

розуміти що, по-справжньому, кваліфікований і продуктивний психологічний 

супровід можуть здійснювати лише спеціально підготовлені фахівці до яких 

студент може звернутися під час навчання – це практичний психолог або 

соціальний працівник.  

Під системою психологічного супроводу особистості у процесі її 

професійної підготовки розуміють процесуальну цілісність активно діючого 

співробітництва практичного психолога або соціального працівника та 

педагогічних працівників закладу освіти з студентом. Під час такої співпраці 

широко використовуються науково-психологічні підходи та комплексний 

арсенал психолого-педагогічного інструментарію (просвітницького, 

профілактичного, діагностичного, консультативного, розвиваючого), які 

здатні позитивно впливати на особистісний і фаховий рівень розвитку 

майбутнього фахівця.  
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Тобто, психологічний супровід в процесі професійної підготовки 

майбутнього менеджера – комплексний метод забезпечення психологічної 

безпеки студентів, озброєння їх ресурсами для самостійної протидії різним 

негативним впливам, а також уміннями формувати власний спосіб 

самозахисту та самовдосконалення шляхом свідомого цілеспрямованого 

навчання; досягнення фізичного, душевного та соціального пристосування до 

навколишнього середовища, «збереження всієї суми своєї соціальної 

цінності» [10].  

Психологічний супровід професійного розвитку студента-менеджера за 

своїм змістом являє собою цілісну систему. Як будь-яка система, він 

складається з певних компонентів, що не можуть існувати окремо, а 

взаємопов’язані між собою. Перший компонент – це системне та 

систематичне відстеження психолого-педагогічного статусу студента 

відповідно до його актуального стану й перспектив професійного розвитку. 

Другий компонент передбачає створення психологічних умов для успішного 

навчання студента – активізацію мотиваційної, змістовно-операційної та 

рефлексивної складових його готовності до професійної діяльності. Третій 

компонент забезпечує орієнтацію навчальної і позанавчальної діяльності 

майбутніх психологів на забезпечення умов для успішного подолання 

нормативних і ненормативних криз їх професіогенезу. 

Головні концептуальні положення психологічного супроводу 

професійної підготовки менеджерів: 

1. наявність соціально-економічних умов для того, щоб особистість 

могла реалізувати себе в професійному житті; 

2. необхідність для повноцінного професійного становлення соціально-

психологічного забезпечення, допомоги та підтримки з боку суспільства; 

3. визнання права особистості на самостійний вибір способів реалізації 

своїх соціально-професійних функцій; 
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4. прийняття особистістю всієї відповідальності за якість професійної 

підготовки та реалізації свого професійно-психологічного потенціалу на 

себе; 

5. гармонізація внутрішнього психічного розвитку особистості і 

зовнішніх умов соціально-професійного життя [6]. 

Таким чином, психологічний супровід професійної підготовки 

менеджерів – це системно-організований, інтегративний психологічний 

процес системи заходів, спрямований на розвиток особистісних якостей і 

соціально-професійних компетенцій, формування готовності до професійної 

діяльності, майбутнього менеджера з метою максимальної адаптації до 

соціально-професійного середовища.  

Для того, щоб визначити суть процесу психологічного супроводу 

професійної підготовки менеджера потрібно розглянути ключові складові 

професійного самовизначення та професійної спрямованості особистості 

менеджера, соціально-професійної адаптації, професійного становлення 

студента. 

Успішність професійної діяльності визначається рівнем професійної 

адаптації, психологічної та професійної готовності до майбутньої 

професійної діяльності. 

Готовність до майбутньої професійної діяльності – це особистісне 

утворення,  яке дозволяє особистості самовизначитися, тобто сприяє 

саморозвитку та успішної соціальної інтеграції. Компонентами професійної 

готовності є знання, вміння, навички, розвинуті соціально-професійні 

компетенції. Необхідними умовами, які прискорюють процес готовності до 

професійної діяльності менеджерів є: розуміння сутності своєї професії, 

знання професійних норм, вимог, сфер професійної діяльності і областей 

застосування знань, знання професійно-особистісних характеристик, стійка 

професійна і трудова мотивація, усвідомлення необхідності професійного 

самовиховання. Під професійно-спрямованою адаптацією менеджерів  

розуміють поступове прилучення студентів до професії, оволодіння 
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професійними навичками та вміннями, формування стійкого позитивного 

ставлення до професійної діяльності. 

Психологічний супровід професійної підготовки менеджера 

представляє собою цілісну систему, яка складається з конкретних етапів, а 

саме: адаптаційного, ідентифікаційного, інтенсифікаційного, прогностичного 

[8]. Кожний з цих етапів включає в себе відповідні форми та методи 

психологічного супроводу молодих спеціалістів [1]. Співвідношення цих 

етапів є відображенням нормативних одиниць показників соціально-

професійного та особистісного розвитку студента і комплексу завдань, які 

ставить перед собою майбутній фахівець. Сформованість необхідних 

нормативних показників означає перехід на наступний рівень соціально-

професійного розвитку, що і визначає постановку завдань наступного етапу 

психологічного супроводу.  

Перший етап психологічного супроводу – адаптаційний. Він виконує 

функцію створення умов для реалізації завдань, що полегшують адаптаційні 

процеси студента-першокурсника [8]. 

Так, на етапі адаптації колишні студенти-першокурсники 

пристосовуються до умов і змісту навчально-виховного процесу, йде 

освоєння нової соціальної ролі, налагодження взаємовідносин з товаришами 

та викладачами навчального закладу. 

Психологічні критерії етапу адаптації: успішна адаптація до навчально-

виховного процесу; особистісне самовизначення; створення нового стилю 

життєдіяльності.  

Основними видами психологічної діяльності під час супроводу в 

адаптаційний період є:  

1. освітня (популяризація психологічних знань серед суб’єктів 

освітянського простору, ознайомлення педагогічних працівників з віковими 

особливостями психофізіологічного розвитку студентської молоді, 

підвищення психологічної компетентності викладачів, студентів та їх 

батьків); 
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2. діагностична (поглиблене психолого-педагогічне вивчення суб’єктів 

навчально-виховного процесу, визначення у них індивідуальних 

особливостей і схильностей, потенціальних можливостей у процесі навчання 

та виховання, а також виявлення причин і механізмів порушень 

психологічного розвитку та соціальної адаптації);  

3. профілактична (попередження виникнення у студентів явища 

дезадаптації, розробка конкретних рекомендацій для педагогічних 

працівників з питань навчання та розвитку юнаків і дівчат, надання 

психологічної допомоги студентам та їх батькам); 

4. розвиваюча (створення умов і проведення спеціальних заходів, які 

сприяють формуванню у студентів сучасного мислення, психологічної 

готовності щодо їх особистісного й професійного саморозвитку); 

5. проектувальна (розробка системи соціальних, педагогічних, 

психологічних заходів для створення психологічної готовності до протидії 

негативних впливів соціуму, уміння аналізувати ситуацію й обирати 

відповідну поведінку, яка не зачіпає свободи й гідності іншої людини, 

розвиток соціально-психологічної компетенції, яка забезпечує можливість 

вибору особистості свого життєвого шляху, самостійного рішення певних 

проблем [10]. 

Другий етап психологічного супроводу – інтенсифікація це розвиток 

загальних і спеціальних здібностей. 

На цьому етапі закріплюється, передбачається робота зі студентами 

другого курсу. Другий курс – період напруженої навчальної діяльності, 

початок прилучення до професії, студенти закінчують загальнотеоретичну 

підготовку. У них формуються широкі потреби у взаємних контактах, 

статусні і культурні запити. В цей період процес адаптації до нового 

соціокультурного середовища в основному завершений, але професійне 

самовизначення триває. Головним психологічним завданням є допомога 

майбутньому менеджеру в подальшому закріпленні його професійного, 

соціального і особистісного самовизначення [8]. 
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Психологічні критерії етапу інтенсифікації: інтенсивний особистісний 

та інтелектуальний розвиток; соціальна ідентичність; самоосвіта; 

оптимістична соціальна позиція. 

Види психологічної діяльності під час супроводу на етапі 

інтенсифікації: 

1. розвиваюча (використання індивідуально-розвиваючих і 

психокорекцій них програм з урахуванням індивідуальних особливостей 

студентів, обробка результаті моніторингів, психолого-педагогічний аналіз та 

оформлення матеріалів для виступів на семінарах); 

2. організаційно-методична (моніторинг психологічного розвитку, 

розробка індивідуально-розвиваючих і психокорекцій них програм, адаптація 

нових методів психодіагностики та психокорекції, оцінка їх ефективності); 

3. дослідницька (організація і проведення емпіричних досліджень з 

метою вивчення психолого-педагогічних проблем, які виникають у студентів 

у процесі фахової підготовки); 

4. профілактична (розробка рекомендацій для студентів); 

5. консультативна (надання допомоги студентам у вирішенні різних 

життєвих проблем, у тому числі – взаємовідношення з однолітками та 

педагогічними працівниками) [10]. 

Третій етап психологічного супроводу являє собою ідентифікації, тобто  

процес супроводження студентів третього курсу, який визначається 

розвитком і поглибленням професійних знань, початком професійної 

соціалізації [8], тобто формування професійної ідентичності [10]. У цей 

період, коли спостерігається «криза третього курсу», відбувається переоцінка 

багатьох життєвих, в тому числі професійних, цінностей. Головною 

функцією психологічного супроводу стає допомога у визначенні життєвих 

орієнтирів та професійних перспектив, допомога у професійному та 

особистісному самопізнанні та самосвідомості й виборі спеціалізації [8]. 
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Психологічні критерії етапу ідентифікації: ототожнювання себе з 

майбутньою професією; готовність до праці за фахом; розвинуті здібності 

щодо професійної самопрезентації.  

Види психологічної діяльності під час супроводу на етапі 

ідентифікації: 

1. діагностична (дослідження соціальних та професійно важливих 

якостей майбутнього менеджера); 

2. консультативна (з питань сімейних відношень); 

3. розвиваюча (надання студентам психологічної допомоги у 

пошуках подальшого професійного поля для своєї майбутньої реалізації та 

підтримки в знаходженні смислу майбутньої життєдіяльності); 

4. профілактична (розробка конкретних рекомендацій студентам, 

викладачам щодо питань оптимізації навчально-виховного процесу); 

5. психологічна експертиза (оцінка відповідності освітнього 

середовища, навчальних програм, навчальних посібників, які ухвалені 

розвиваючими та виховними завданнями, а також віковими й 

індивідуальними особливостями студентів) [10]. 

Четвертий етап – прогностичний, коли студент починає отримувати 

задоволення від сприйняття себе як суб'єкта майбутньої професійної 

діяльності, передбачає тісну співпрацю спеціалістів психологічної служби 

ВНЗ зі студентами четвертого і п'ятого курсів на рахунок питань, пов'язаних 

з проходженням практики, пристроєм на тимчасову роботу, адаптацією на 

робочому місці. Здійснюється спільний зі студентом прогноз успішності 

подальшої професійної кар'єри [8]. 

Психологічні критерії прогностичного етапу: усвідомлення себе 

суб’єктом майбутньої професійної діяльності; прогноз своєї майбутньої 

діяльності. 

Види психологічної діяльності під час супроводу на прогностичному 

етапі: 1) консультативна (надання практичних рекомендацій у вирішенні 
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питань з питань становлення майбутнього фахівця); 2) розвиваюча (розвиток 

практичних вмінь) [10]. 

Ці етапи психологічного супроводу стійко пов'язані з відповідними 

навчально-професійними завданнями, вони не існують ізольовано, вони тісно 

взаємопов'язані і взаємозумовлені [8]. 

Найефективнішою організаційною моделлю психологічного супроводу 

є функціонування у вищому навчальному закладі психологічної служби. 

Результатом її діяльності є підвищення психологічної компетентності 

науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу, що сприяє 

переорієнтації навчання з інформаційного на проблемно-діяльнісне, 

ефективне використання інноваційних технологій навчання. Це забезпечить у 

майбутньому перехід до технологій особистісно-зорієнтованого навчання. 

Цілісності, системності та впорядкованості набуває в цих умовах робота 

психолога ВНЗ зі студентами. Одним із ключових її завдань є планування 

індивідуальної траєкторії розвитку майбутнього професіонала, в разі 

потреби, корекції і розвитку окремих компонентів особистості або 

професійно важливих якостей. Забезпечити це можливо за умови реалізації 

діагностичних, корекційних та розвивальних технологій психологічного 

супроводу на етапі професійного відбору абітурієнтів, первинної діагностики 

студентів-першокурсників. 

Подальша діяльність психологічної підтримки студента-

першокурсника продовжується на етапі адаптації до навчання у ВНЗ. 

Найефективнішою технікою – є адаптаційно-мотиваційний тренінг. Він не 

лише дозволяє встановити дружні та ділові стосунки між однокурсниками та 

куратором академічної групи, але й формує навчально-пізнавальну 

мотивацію студентів. 

Психологічний супровід на етапі професійної ідентифікації забезпечить 

формування психологічної готовності до професійної діяльності, професійної 

свідомості, професійної ідентичності, тобто тих явищ, які створюють умови 

для подальшого професійного та особистісного саморозвитку професіонала. 
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Виняткові можливості для психологічної підтримки професійного 

становлення особистості майбутнього психолога пропонує низка навчальних 

дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, а також спецкурси та 

спецпрактикуми. Можливість щорічного оновлення змісту останніх 

відповідно до потреб професійної підготовки, а інколи – навіть специфіки 

контингенту студентів, створює умови для корекції, компенсаційного 

розвитку тих професійно важливих якостей, які з тих або інших причин 

відсутні у майбутніх фахівців, за допомогою технологій, методів і прийомів 

професійного навчання. 

Через конструювання змісту спецкурсів та добір методів і прийомів 

роботи на практичних і лабораторних заняттях відбувається одночасне 

вирішення двох завдань: 1) засвоєння необхідних теоретичних знань з 

проблем психологічного супроводу особистості впродовж професіогенезу та 

формування професійних умінь із організації, оволодіння основними 

прийомами, техніками та технологіями психологічного супроводу; 2) 

створення умов для становлення майбутнього менеджера як повноцінного 

суб’єкта професійного життя, формування вміння самостійно долати 

труднощі професійного становлення, здійснювати вибір шляхів 

професіоналізації. 

На практичних заняттях організовується пізнання професійної 

свідомості, структури особистості майбутнього фахівця для того, щоб 

студент зумів освоїти основний діагностичний інструментарій 

психологічного супроводу і водночас зробив висновок про стан готовності до 

професійної діяльності. Саме це стає вихідною точкою для організації роботи 

на лабораторних заняттях [11].  

Отже, на основі проведеного теоретичного аналізу було встановлено 

основні критерії й показники ефективності психологічного супроводу 

професійної підготовки майбутнього менеджера:  

1) позитивна мотивація навчально-професійної та пізнавальної 

діяльності, мотивації професійного самовдосконалення; 
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2) високий рівень володіння професійними знаннями та професійними 

вміннями, визначеними державними стандартами, а також усвідомленість 

сутності професіогенезу менеджера, методів профілактики та корекції 

негативних професійно-особистісних явищ; 

3) розвинена рефлексивність, здатність до самопроектування власного 

професійного Я;  

4) навчально-професійна адаптованість і розвинена професійна 

ідентичність [1]. 

Таким чином, психологічний супровід професійної підготовки 

майбутніх менеджерів реалізовується засобами психологічної служби вищого 

навчального закладу. Психологічний супровід дозволяє реалізувати 

принципи неперервності та системності психологічної підтримки на етапі 

професійної підготовки майбутнього фахівця до професійної діяльності. 

Визначення ефективності психологічного супроводу професійної 

підготовки менеджерів у зв’язку з необхідністю оптимізації психологічного 

супроводу професійної підготовки потребує подальшої розробки і 

розв’язання проблеми професійної діяльності.  
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Особливості професіографії працівників банківської сфери 

 

На сьогодні банки та їхні послуги відомі кожному громадянину. 

Конкуренція між банківськими структурами знаходиться на межі свого 

апогею, оскільки всі банки пропонують майже однакові послуги, гарантії та 

умови. Процентні ставки на депозитні чи кредитні послуги відносно 

вирівнялись у всіх банках, і кожен громадянин може обрати собі як великий і 

достатньо старий банк по строку існування, так і звичайний, так званий 

«кишеньковий» банк. Таким чином, основну увагу треба звернути не тільки 

на послуги банка та його імідж, а на кропіткий підбір персоналу, на його 

адаптованість до роботи, оскільки клієнт обере саме той банк, який 

запропонує висококваліфіковане, гармонійне і швидке обслуговування. 

При вивченні професійної діяльності спеціалістів банківської сфери 

необхідно спиратись на загальновизнані принципи професіографії: принцип 

комплексності; принцип цілеспрямованості; принцип особистісного підходу; 

принцип надійності; принцип диференціації, який вивчає різноманітні 

професії в межах однієї діяльності; принцип типізації та принцип 

перспективності й реальності [3]. 

Аналіз сучасних вітчизняних та зарубіжних наукових джерел показав 

актуальність професіографічного аналізу діяльності  працівників банківської 

сфери, оскільки вимоги до професійного працівника банківської сфери були 

розроблені ще в середині минулого століття.  

Мета статті – здійснити теоретичний аналіз проблеми професіографії в 

банківській сфері. Завдання полягає у розгляді питання професіографії та 

рівня її розвитку в банківській сфері. 

Комплексний метод вивчення й опису змістовних і структурних 

характеристик професії з метою встановлення особливостей взаємин суб’єкта 

праці з компонентами діяльності та її функціонального забезпечення 

називається професіоргафією. За даними професіографії, її психологічного 
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аналізу визначається психограма професії – її психологічний опис, що є 

інтерпретаційним аналізом операціонально-технологічного змісту конкретної 

трудової діяльності і в остаточному варіанті характеризується сукупністю 

професійно важливих психологічних і психофізіологічних якостей, які 

реалізуються у певній діяльності й забезпечують її виконання [3]. 

Розглядаючи питання професіографії в банківській сфері, необхідно 

визначити та зрозуміти до якого виду діяльність відноситься дана сфера. 

Вихідним концептуальним поняттям професіоведення є поняття 

«професія». Трактувань даного поняття в професійній літературі багато. 

Насамперед, це заняття, що вимагає спеціальної підготовки, яке людина 

практикує регулярно і яке служить їй джерелом засобів до існування. Далі, 

професія об'єднує групу людей, що займаються однотипною діяльністю, 

всередині «якої встановлюються визначені зв’язки і норми поведінки. 

Професія виступає як особлива форма соціальної організації працездатних 

членів суспільства, об’єднаних загальним видом діяльності і професійним 

свідомістю. За визначенням Б. Шоу, професія – це змова фахівців проти 

непосвячених. Кілька визначень наводить у своїх роботах Є. А. Клімов. 

Найбільш повним є наступне: «Професія – це необхідна для суспільства, 

соціально цінна і обмежена внаслідок розподілу праці область програми 

фізичних і духовних сил людини, що дає йому можливість одержувати 

замість витрачених сил на працю необхідні кошти для її існування і 

розвитку». Уточнюючи це об’ємне визначення, Є.А. Клімов характеризує 

професію як спільність, діяльність, область прояву особистості і як систему, 

що історично розвивається [1]. 

Світ професій надзвичайно великий і нараховує біля 20 тисяч професій 

і 40 тисяч спеціальностей. 

Існує велика кількість класифікацій професій, але ми розглянемо 

декілька основних. 

Перш за все необхідно виділити класифікацію професій Дж. Холланда, 

розроблену в 1966 р. Її перевагою є обґрунтована психологічна концепція, що 
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об'єднує теорію особистості з теорією вибору професії. Дж. Холланд 

виходить з визнання спрямованості найбільш значущою підструктурою 

особистості. Успішність діяльності визначається такими якостями, як 

ціннісні орієнтації, інтереси, установки, відносини, мотиви. 

На основі встановлення основних компонентів спрямованості: інтересів 

і ціннісних орієнтації – Дж. Холланд виділяє шість професійно орієнтованих 

типів особистості: реалістичний, інтелектуальний, соціальний, 

конвенціональний (орієнтований на загальноприйняті норми і традиції), 

підприємницький та художній. Кожен тип особистості орієнтований на певну 

професійну середу: реалістичний тип – на створення матеріальних речей, 

обслуговування технологічних процесів і технічних пристроїв, 

інтелектуальний – на розумову працю, соціальний – на взаємодію з 

соціальним середовищем, конвенціональний – на чітко структуровану 

діяльність, підприємницький – на керівництво людьми і бізнес, художній – на 

творчість. Модель будь-якого типу особистості конструюється за наступною 

схемою: цілі, цінності, інтереси, здібності, професійні ролі, яким віддається 

перевага, можливі досягнення та кар’єра [1]. 

У вітчизняній психології найбільшу популярність здобула класифікація 

професій, розроблена Є.А. Клімовим. 

У відповідності з об’єктом праці виділяються п’ять типів професій: 

1. Людина – природа. Представники цього типу мають справу з 

рослинними і тваринними організмами, мікроорганізмами й умовами їхнього 

існування. Приклади: майстер-плодоовочівник, агроном, зоотехнік, 

ветеринар, мікробіолог. 

2. Людина – техніка (і нежива природа). Працівники мають справу з 

неживими, технічними об'єктами праці. Приклади: слюсар-складальник, 

технік-механік, інженер-механік, електрослюсар, інженер-електрик, технік-

технолог громадського харчування. 

3. Людина – людина. Предметом інтересу, розпізнавання, 

обслуговування, перетворення тут є соціальні системи, співтовариства, групи 
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населення, люди різного віку. Приклади: продавець продовольчих товарів, 

перукар, інженер-організатор виробництва, лікар, вчитель. 

4. Людина – знакова система. Природні і штучні мови, умовні знаки, 

символи, цифри, формули – ось предметні світи, які займають представників 

професій цього типу. Приклади: оператор фотонабірного автомата, 

програміст, кресляр-картограф, математик, редактор видавництва, 

мовознавець. 

5. Людина – художній образ. Явища, факти художнього відображення 

дійсності – ось що займає представників цього типу професій. Приклади: 

художник-декоратор, художник-реставратор, настроювач музичних 

інструментів, концертний виконавець, артист балету, актор драматичного 

театру. [2] 

Ці п’ять типів професій поділяють за ознакою цілей на три класи: 

1. Гностичні професії (від давньогрецької «гнозис» – знання). Приклади 

в типі «людина – природа»: контролер-приймальник фруктів, дегустатор 

чаю; в типі «людина – техніка»: контролер готової продукції в 

машинобудуванні, майстер-діагност сільськогосподарської техніки; в типі 

«людина – людина»: судово-медичний експерт, соціолог; в типі «людина – 

знакова система»: коректор друкарні, контролер напівфабрикатів і готової 

продукції в поліграфії, бухгалтер-ревізор; в типі «людина – художній образ»: 

мистецтвознавець, музикознавець, театрознавець. 

2. Перетворюючі професії. Приклади в типі «людина – природа»: 

майстер-плодоовочівник, майстер-тваринник, апаратник з вирощування 

дріжджів, агроном по захисту рослин, зооінженер; у типі «людина – техніка»: 

слюсар-ремонтник, токар, оператор прокатного стану; в типі « людина – 

людина»: вчитель, педагог-тренер, майстер виробничого навчання, інженер-

педагог, екскурсовод; в типі« людина – знакова система»: кресляр-картограф, 

друкарка-стенографістка, бухгалтер; в типі« людина – художній образ»: 

квітникар-декоратор, живописець по фарфору. 
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3. Вишукувальні професії. Приклади в типі «людина – природа»: 

льотчик-спостерігач рибного господарства, льотчик-спостерігач лісового 

господарства, біолог-дослідник; в типі «людина – техніка»: розкладальник 

лекал, інженер-конструктор; в типі «людина – людина»: вихователь, 

організатор виробництва, організатор торгівлі; в типі «людина – знакова 

система»: програміст, математик; в типі« людина – художній образ»: 

художник з проектування інтер'єру, композитор [2]. 

Таким чином, можна побачити, що розглядати банківську сферу 

необхідно через систему «людина – людина», яка являє собою сферу 

діяльності, де працювати потрібно безпосередньо з людиною.  

Для працівника такої системи мають бути притаманні схильності до 

обслуговування людей, занять лікуванням, навчання, виховання, захист прав 

і безпеки, управління людьми, легкість знайомств і спілкування з новими 

людьми, вміння уважно вислуховувати людей, вміння добре і зрозуміло 

говорити і виступати публічно. Особистість, яка працює в системі «людина – 

людина» повинна мати наступні виражені здібності: розвинуті 

комунікабельні здібності, емоційна стійкість, швидке переключення уваги, 

емпатія, спостережливість та організаторські здібності [4].  

Всі банківські посади можна умовно поділити на три типи: керівники 

найвищого рівня (так звані топ-менеджери) – голова та члени правління, 

головний бухгалтер тощо; керівники середньої ланки – начальники 

управлінь, секторів, відділів, служб тощо; рядові співробітники. 

Для кожної категорії працівників передбачено свої вимоги, деякі з них 

затверджені законодавчо, інші встановлює сам банк з метою отримання 

найвищих професійних результатів праці та безпеки своєї установи. 

Отже, коли в банку виникає потреба у пошуку нового спеціаліста, або 

підвищення кваліфікації іншого, або необхідні певні кадрові зміни, 

необхідним постає процес професіографії. Саме шляхом створення 

професіограми ми отримуємо повний перелік вимог до працівника. 
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Насамперед необхідно сформувати уявлення про те, якими якостями та 

знаннями повинен володіти майбутній працівник. Основні критерії стосовно 

віку, статі, сімейного стану, стажу роботи встановлює керівник, який 

приймає рішення про майбутнє зарахування працівника. Вимоги до освіти та 

стажу роботи містяться у внутрішніх банківських посадових інструкціях. 

Деякі специфічні вимоги до окремих категорій працівників встановлено 

законодавчо, але передусім це стосується керівників банків. Оскільки 

банківський працівник, через специфіку своєї роботи, працює з грошовими 

цінностями або приймає рішення, що мають фінансові наслідки, 

неприпустимим є будь-який прояв суб’єктивного ставлення до кандидата. 

Необхідно пам’ятати, що до певних посад Національним банком 

України сформовані жорсткі вимоги стосовно стажу, освіти, ділової 

репутації, як, наприклад, до керівників банків і банківських філій, касирів 

валютних кас, спеціалістів по роботі з банківськими металами тощо. 

Обов’язком керівника є перевірка відповідності кандидатів цим вимогам [5]. 

Стереотип типового банківського працівника в недавньому минулому 

представлявся як добре, але консервативно одягнений чоловік, спокійний, з 

середньою освітою, що вміє зрозуміло говорити. Зазвичай такий працівник 

приходив у банк після університету, сподіваючись пропрацювати в ньому все 

життя і вийти на пенсію, дослужившись до рівня керівника. На сьогоднішній 

день цей стереотип вже не відповідає дійсності. Близько 60% персоналу 

банків становлять жінки і все більше їх число потрапляє в органи управління 

банком. І робота банківського клерка все менш зв'язується з 

«перекладанням» паперів й більше орієнтується на продаж банківських 

послуг. Отже: а) діяльність у банку являє собою для банківських працівників 

цікаву, різноманітну і престижну роботу і, як правило, вона забезпечує 

надійне робоче місце; б) діяльність у банку вимагає високого рівня 

професійної компетентності та здатності спілкуватися з іншими людьми (у 

тому числі і в складних ситуаціях). 
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Вирішальне значення для успішної економічної діяльності при 

контактах з клієнтами має поведінка працівників. При цьому важливу роль 

відіграє принципове ставлення працівника банку до своєї роботи. Значною 

мірою воно впливає на його дії при спілкуванні з клієнтами, тобто на його 

поведінку при контактах з ними. 

 Таким чином, ми бачимо що професіографія в банківській сфері не 

дуже розвинута, оскільки всі вимоги до працівників є застарілими і 

потребують нових досліджень. 
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Ваврик Тарас Юрійович,  

науковий співробітник наукової лабораторії  

з проблем кадрового забезпечення діяльності ОВС  

навчально-наукового інституту підготовки фахівців  

для підрозділів міліції громадської безпеки  

та внутрішніх військ НАВСУ  

 

Практичні аспекти формування позитивної життєвої мотивації 

особистості працівника ОВС України 

 

Поняття позитивної життєвої мотивації є особливо актуальним на 

сучасному етапі реформування ОВС. Це пояснюється тим, що правоохоронці 

несуть особливу відповідальність перед суспільством і повинні виступати в 

якості авторитетної соціальної одиниці. Психологічний стан особистості 

безумовно визначає характер її життєдіяльності. Дисгармонійна, проблемна 

особистість працівника ОВС не може виконувати функціональні обов’язки на 

належному рівні. Така особистість вразлива для стресогенних та інших 

негативних чинників, що відбивається на її професійній сфері. Соціальна 

дезадаптація особистості працівника ОВС також виступає в якості джерела 

схильності до девіантної та протиправної поведінки. 

Таким чином проблематика формування позитивної життєвої мотивації 

у працівників ОВС постає одним з центральних завдань кадрової та 

психопрофілактичної роботи в ОВС. Тренінг є однією з найбільш дієвих 

форм навчання персоналу. Тому ми вирішили розробити тренінг, метою 

якого було б формування у персоналу ОВС мотивації на позитивну 

соціально-корисну, створювальну активну життєву позицію. 

Отже, можна вказати, що «позитивна життєва мотивація» – це 

мотивація, спрямована на перманентний розвиток власного потенціалу щодо 

оптимізації власної життєдіяльності на благо соціуму. Думається, що саме 

таку мотивацію, спрямовану на всебічний розвиток себе і суспільства, можна 

вважати істинно «позитивною життєвою мотивацією».  

Можна підтримати підхід, згідно якого недоцільно будувати позитивну 

модель поведінки використовуючи принцип «доведення від противного». 

Існує багато програм тренінгів, що спрямовані на те, «як нетреба робити» – 
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шкідливо палити, пиячити. Безперечно, всі ці тренінги мають свою цінність. 

Проте, як правило, вони не дають комплексного розуміння протилежної – 

позитивної моделі мислення і поведінки. Таким чином, тільки через 

формування глибинної позитивної життєвої мотивації шляхом проведення 

відповідних семінарів і тренінгів  можна набагато ефективніше усунути і 

більшість негативних соціально – психологічних (і правових) деструктивних 

явищ. Це стосується як явищ девіантної поведінки (суїцид, ненормативна 

агресія, алкоголізм, наркоманія), корупційних діянь, правопорушень. 

Перефразовуючи давньоримський вислів «espiritu sano en corpore sano» («в 

здоровому тілі – здоровий дух»), можна цілком точно ствердити що тільки 

здоровий «дух», тобто позитивна мотивація може бути передумовою 

психологічно, фізично і соціально здорової особистості. Отже, необхідно 

виводити поняття «позитивна життєва мотивація» тільки через об’єктивні 

показники, які б були універсальними і не залежали від національної, 

громадянської, релігійної приналежності особистості. Таку позитивну 

життєву мотивацію можна також назвати біофільною. 

Біофілія (давньогрецьк. «біос» – життя; «філєо» – любов, ваблення) в 

перекладі з давньогрецької мови означає «любов, ваблення до життя». 

Вперше механізм біофілії, як потягу до життя, був описаний в роботах 

З. Фрейда. Пізніше в працях Е. Фромма концепція біофілії розкривається 

найбільш повно і детально [6; с. 47]. В роботах більш сучасних дослідників 

концепція біофілії, як універсальної мотиваційної домінанти, розкривається 

через об’єктивні показники емпіричним шляхом. Наприклад, у Д. С. Соммера 

описаний ряд експериментів, які підтверджують об’єктивний взаємозв’язок 

між мотивацією особистості, її психологічним станом і зміною 

електромагнітного поля, що випромінює людина. Експерименти 

Д.С. Соммера корелюють з даними отриманими іншими вченими – 

Б. Кохлером (Німеччина); Б. дель Бланко (Канада); С.П. Шуріним (Російська 

Федерація) [5; с. 27]. Ці досліди експериментально підтверджують 

об’єктивний (природний) характер універсальних, життєвих цінностей 
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(правових, моральних, релігійних – що носять гуманістичний характер). 

Тренінг «Формування позитивної життєвої мотивації у персоналу ОВС 

України» проводився протягом трьох днів із групою слухачів магістратури 

(спеціальність «Правознавство»). Наприкінці тренінгу було проведено 

анонімне опитування та відкрите обговорення, що виявило позитивну оцінку 

слухачами як ідеї тренінгу, так і методик його проведення. В анонімному 

опитуванні ставилось на меті виявлення позиції учасників по таких базових 

позиціях: 1. Чи задоволені Ви результатами тренінгу? 2. Чи може даний 

тренінг мотивувати Вас до позитивної самотрансформації? 3. Чи носив даний 

тренінг дійсно практичний характер? У результаті анонімного опитування по 

першій позиції 12 осіб зазначили, що задоволені результатами; 2 – частково 

задоволені; 1 – утримався від відповіді; 1 – не задоволений. По другій позиції 

11 осіб зазначили, що тренінг може мотивувати до позитивної 

самотрансформації; 1 особа утрималась; 4 зазначили, що тренінг не може 

стати акаталізатором їх саморозвитку. По третій позиції 14 опитаних вказали 

на практичну цінність що тренінгу (або деяких елементів тренінгу) і 

можливість подальшого застосування його положень і технік у професійній 

діяльності та повсякденному житті; 2 зазначили, що даний тренінг не мав 

практичного характеру. 

У відритому обговоренні всі учасники тренінгу схвально оцінили 

базовий концептуальний підхід тренінгу – зосередження уваги не на 

проблемних аспектах життєдіяльності персоналу ОВС (стресогенність 

роботи, депресивні тенденції, агресивність контингенту, ризик, пов’язаний з 

вживанням алкоголю тощо), а на позитивній реальності. Учасники тренінгу 

відмітили, що такий підхід формує нове, більш ресурсне і адаптивне 

світосприйняття та відкриває у людини нові можливості по вирішенню своїх 

особистісних проблем. Особливу зацікавленість в учасників тренінгу 

викликали практичні методики саморегуляції, позитивної візуалізації, 

створення афірмацій, медитативні техніки. На даному етапі цей тренінг 

модифікований та доопрацьований. Враховані пропозиції практичних 
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працівників ОВС різних органів та підрозділів ОВС. Пропоную даний 

тренінг у подальшому проводити у інших підрозділах ОВС. 
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Національної академії внутрішніх справ 

 

Самосвідомість правоохоронця як фактор управління конфліктними 

ситуаціями 

 

Самосвідомість є одним з провідних елементів психічного складу 

особистості, що регулює діяльність і поведінку людини. Самосвідомість – 

наслідок тривалого розвитку індивіда, перетворення його у самостійного 

суб’єкта діяльності, що встановлює певні взаємовідносини з суспільством і 

природою.  

Самосвідомість – не сума окремих характеристик, а цілісний образ, не 

позбавлений внутрішніх протиріч; установка по відношенню до самого себе. 

Як і всяка установка, вона включає в себе наступні елементи: 

- когнітивний – уявлення про свої якості та власну сутність;  

- емоційно-афективний  – самовідношення, самоставлення; 

- оціночно-вольовий – певна самооцінка).  

Самосвідомість правоохоронця виступає тим фактором, що дозволяє 

адекватно реагувати та позитивно вирішувати конфліктні ситуації. Тобто, 

саме самосвідомість правоохоронця є необхідною для управління процесом 

професіоналізації, процесом становлення базових професійних 

компетентностей взагалі та конфліктної компетентності – зокрема. 

Професійна діяльність правоохоронця, у силу її специфіки, 

реалізується в конфліктному середовищі та пов’язана з різними 

конфліктними ситуаціями. Таким чином, сам правоохоронець, що в силу 

виконання професійних завдань змушений бути активним учасником 

конфліктної взаємодії и тому відповідає за конструктивне вирішення 

конфліктної ситуації.  

Отже, адекватна оцінка власного психологічного потенціалу у власній 

самосвідомості, і є первинною та базовою складовою компетентності у 

спілкуванні, у тому числі конфліктному. 
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Необхідно зазначити, що сам термін «компетентний» серед інших 

значень, трактується «знаючий, знаючий у певній області» [5]. Звичайно, 

знання про конфлікт – необхідний компонент компетентності, однак можна 

бути обізнаним, інформованим працівником, проте, не бути успішним, 

конструктивним в процесі усунення конфліктної ситуації. Знання вважаються 

діючими, якщо вони не залишаються лише засвоєною інформацією, а 

співвідносяться з особистим досвідом, вбудовуються в нього. Тобто, саме за 

цієї умови знання можуть здійснювати вплив на поведінку правоохоронця, 

стати компонентом соціальної установки, тобто набути готовності діяти 

певним чином стосовно себе, інших відповідно до ситуації. У свій час 

К. Роджерс та А. Маслоу сформулювали основний гуманістичний критерій 

конфліктної компетентності – це таке завершення конфлікту, такий вихід з 

нього, що супроводжується особистісним розвитком учасників, їхньою 

самоактуалізацією. 

Зрозуміло, що формування особистості правоохоронця передбачає 

розвиток навичок самостійного, логічно грамотного мислення, вміння 

приймати соціально та морально відповідальні рішення, що, безсумнівно, 

включає і таку складову, як конфліктна компетентність. Дана компетентність 

є однією з найважливіших загальних характеристик професіоналізму. Разом з 

тим, у сучасних дослідженнях з соціальної психології та конфліктології 

(М. Агаджанян, Б. Бовін, М. Калашніков, А. Калюжний та ін.) немає єдиної 

відповіді на питання про рівні, критерії та показники сформованості 

конфліктної компетентності особистості і зокрема це стосується особистості 

правоохоронця. 

С. Ємельянов підкреслює, що конфліктна компетентність являє собою 

«зміст знань, навичок і умінь фахівця в сфері соціального управління в галузі 

конфліктології, які є невід’ємною складовою його професійної підготовки і 

проявляються в його здатності конструктивного управління конфліктами» 

[1]. 
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Б. Хасан та П. Сергоманов виділяють два рівні професійної 

конфліктної компетентності. Перший рівень, на думку вчених, передбачає 

здатність до розпізнавання ознак того, що стався конфлікт, його оформлення 

для утримання втіленого в ньому протиріччя та володіння способами 

регулювання для його вирішення. Другий рівень конфліктної компетентності 

передбачає вміння проектувати необхідні для досягнення результатів 

розвитку конфлікти, конструювати їх безпосередньо у ситуаціях взаємодії; 

володіння способами організації продуктивно-орієнтованої конфліктної 

поведінки учасників ситуації [6]. Важливим в процесі управління 

конфліктами також є суб’єктивний зміст предмету конфлікту, своєї ролі в 

конфліктній взаємодії, «я-концепції» саме правоохоронцями. Саме образи 

конфліктної ситуації (внутрішні уявлення про зміст, наслідки, причини 

конфлікту) визначають реальні конфліктні дії, їхній характер 

(конструктивність, допустимість агресивної поведінки, законність вчинків 

тощо). Розуміння своєї офіційної правоохоронної ролі, визнання можливості 

застосування легітимного насилля (в разі об’єктивної потреби, в межах 

службової необхідності), а також відповідних, офіційно-регламентованих дій 

та емпатійно-турботливого ставлення до громадян, забезпечують оптимальні 

прояви самосвідомості правоохоронців в конфліктних ситуаціях професійної 

діяльності. 

Таким чином, можемо стверджувати, що розвиток самосвідомості 

правоохоронця повинно відбуватися паралельно з набуттям особистістю 

конфліктної компетентності. А це в свою чергу передбачає введення в 

систему професійної підготовки спеціальних теоретичних курсів, окремих 

занять, тренінгів розвитку безконфліктного спілкування та ефективнї 

взаємодії з населенням, а також розробки системи формування та збереження 

позитивного іміджу правоохоронців.  
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та внутрішніх військ НАВСУ  

 

Особистість слідчого як об’єкт негативного психологічного впливу 

 

 Слідча діяльність є одним з найбільш складних, інтелектуально 

насичених видів практичної юридичної діяльності. В організаційно-

психологічній структурі слідчої діяльності центральне місце займають 

комунікативні слідчі дії: допит та одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб для з’ясування розбіжностей у їх показаннях (раніше – очна 

ставка). Це, зокрема, означає, що діяльність слідчого здійснюється у вигляді 

безпосереднього спілкування з різними категоріями осіб, перш за все 

допитуваними, або включає спілкування як обов’язковий елемент діяльності. 

 Діяльність слідчого безпосередньо пов’язана з впливом на психіку та 

поведінку різних категорій осіб. У той же час слідчі самі можуть бути як 

суб’єктом психологічного впливу так і об’єктом негативного психологічного 

впливу з боку допитуваних (потерпілих, свідків, підозрюваних). 

Під негативним психологічним впливом нами пропонується розуміти 

такий вид психологічного впливу, що спрямований на слідчого та на зміну 

напряму його активності і призводить до змін у потрібнісно-мотиваційній, 

інтелектуально-пізнавальній, емоційно-вольовій та комунікативно-

поведінковій сферах. Такий вплив може бути не помічений слідчим та 

призвести до актуалізації у нього намірів, які не збігаються з цілями і 

мотивами його професійної діяльності. 

За результатами емпіричного дослідження пропонується виділяти такі 

види негативного психологічного впливу, які найчастіше використовуються з 
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боку допитуваних (у порядку зменшення частоти використання): 

психологічне маніпулювання; схиляння до заборонених зв’язків; погрози; 

залякування; шантаж. 

Крім того, нами виділено такі прийоми негативного психологічного 

впливу з боку допитуваних осіб, з якими найчастіше стикаються слідчі під 

час комунікативних слідчих дій (у порядку зменшення частоти 

використання): повідомлення неправдивої інформації або приховування 

правдивої інформації; маніпулювання почуттям жалості; використання 

лестощів; маніпулювання почуттям страху; маніпулювання невпевненістю 

слідчого у собі. 

Слідчий у своїй сфері виконує державне представництво; його 

обов’язок – охороняти інтереси держави, права та свободи громадян. Від 

нього вимагаються швидкість та активність розслідування кримінальних 

правопорушень і водночас він зобов’язаний всебічно, повно і неупереджено 

дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, 

що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, 

а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати 

їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і 

неупереджених процесуальних рішень (ч. 2 ст. 9 КПК України). 

Слідча діяльність виконується на правовій основі. Формуючись під 

впливом норм кримінально-процесуального законодавства, вона спрямована 

на встановлення об’єктивної істини шляхом всебічного, повного і 

неупередженого дослідження обставин кримінального провадження за 

допомогою зібраних доказів. 

Закон надає слідчому широкі повноваження, що гарантують його 

процесуальну незалежність. Слідчий, здійснюючи свої повноваження, є 

самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не 

мають на те законних повноважень, забороняється. У той же час слідчий несе 

відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій 

(ст. 40 КПК України). 
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 Тому, на нашу думку, важливе місце в організації слідчої діяльності 

займає мотивація слідчих, яка має свої особливості. Слідчий не тільки 

здійснює діяльність по розслідуванню кримінальних правопорушень, але й 

виконує державні функції, відокремлює себе у професії, реалізуючи волю 

держави, а не свою особисту. При цьому, на відміну від інших громадян, 

обмежуються не тільки його деякі конституційні права, але й інші особисті 

права й свободи. Це, передусім, заборона на отримання додаткового 

заробітку, тобто на зайняття позаслужбовою оплачуваною діяльністю, 

насамперед підприємницькою (слідчий не має права виконувати іншу 

оплачувану роботу, окрім наукової, викладацької та іншої творчої 

діяльності). Але наукова, викладацька та інша творча діяльність зазвичай 

малооплачувана, та в основному слугує задоволенням творчих потреб. У 

такій ситуації заробітна платня слідчого набуває особливого значення. 

 Іншим соціально значущим обмеженням є повна заборона на участь 

слідчого у страйках, у тому числі у страйках з метою захисту своїх 

професійних прав (право на страйк є одним з головних та законних засобів, 

за допомогою якого робітники та їх організації можуть виконувати та 

відстоювати свої соціальні та економічні права). 

 Такі обмеження прав і свобод заради інтересів суспільства потребують 

соціальної компенсації, яка повинна включати в себе комплекс заходів, 

спрямованих, по-перше, на компенсацію обмежень, які обумовлені 

характером діяльності; по-друге, на реалізацію соціальних очікувань, які 

покладені в основу професійного вибору слідчого; по-третє, на нейтралізацію 

факторів, що перешкоджають його ефективній службовій діяльності, у тому 

числі й негативного психологічного впливу з боку допитуваних осіб. Це 

можуть бути заходи, спрямовані на зближення індивідуальних (особистих) 

інтересів слідчого з інтересами служби. 

 На нашу думку, ключове місце у професійній діяльності слідчого 

займають поняття ―мета‖ і ―мотив‖. Традиційно мета розглядається як 

усвідомлене передбачення майбутніх результатів дій, а мотив виконує 
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функцію оцінювання життєво важливих для суб’єкта обставин та його дій у 

цих обставинах. 

 Мета як компонент діяльності слідчого виступає в ролі фактора, який 

спрямовує її на досягнення бажаного результату. Від мети залежить і вибір 

законних засобів. 

 Стимулюючи активність слідчого, мета є важливою складовою 

частиною планування розслідування, висунення версій та вибору шляхів їх 

перевірки. Вона визначає характер поведінки слідчого. 

 Досудове розслідування підпорядковане загальній меті кримінального 

судочинства – встановленню об’єктивної істини. Передбачуваний кінцевий 

результат роботи слідчого – розкриття кримінального правопорушення та 

з’ясування всіх обставин, які належать до предмета доказування. Закон 

зобов’язує слідчого встановити всі обставини скоєного кримінального 

правопорушення, перераховані у ст. 91 КПК України, що є конкретизацією 

загальної мети в безпосередні цілі досудового розслідування. До цього 

відносяться кримінально-процесуальні дії, процесуальні рішення та інші 

заходи, передбачені законом для встановлення об’єктивної істини у 

кримінальному провадженні [1, с. 38]. 

 За однією із запропонованих В.О. Дубрівним схем структурних 

взаємодій основних компонентів процесу цілепокладання і факторів, що 

впливають на нього, виділяються такі її основні складові: цілі, сформульовані 

у законі; слідча ситуація; результат попередньої дії; вибір мети та її 

усвідомлення; вибір шляхів досягнення мети; результат. До числа факторів 

відносяться потреби, які є основою всіх спонукань слідчого. Вони завжди 

пов’язані з програмуванням його поведінки та можуть проявлятися у таких 

формах, як: мотив, інтерес, установка, емоції, захопленість, професійний 

досвід, вольова напруга і т. ін. [1, с. 66]. 

 Вітчизняна психологічна наука виходить з того, що джерелом 

активності людини є її потреба. Потреба – це внутрішній стан об’єктивної 
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необхідності людини у чому-небудь, його залежність від конкретних умов 

існування [2, с. 169]. 

 Професійні потреби слідчого детерміновані законом, що виражається в 

усвідомленні ним необхідності діяти відповідно до правових норм. Всі дії, 

що виконує слідчий, та рішення, які він приймає у кримінальному 

провадженні, повинні бути необхідними й тільки такими. 

 Усвідомлена потреба слідчого складається як із суспільної потреби 

боротьби зі злочинністю, так і з його внутрішньої потреби виконання свого 

обов’язку. Вона (потреба) проявляється у формі бажань, прагнень, мотивів 

дій, оцінки поведінки і т. ін. 

 У психологічній літературі загальноприйнятним є розуміння мотиву як 

усвідомленої потреби. Розрізняючи потребу і мотив, психологи розуміють 

мотив як предмет, який спонукає до діяльності і на який спрямована ціль [3]. 

 Мотив визначається як предмет потреби. Мотив – це те, заради чого 

особа вчиняє дію. Предмет потреби (мотив) може бути адекватним 

(наприклад, невирішена професійна задача – розкриття кримінального 

правопорушення, мотивація досягнення успіху), але може бути й 

корисливим. Той самий мотив може спонукати до різних дій, але одна й та 

сама дія не може спонукатись різними мотивами. 

 Мотив і мета утворюють, образно кажучи, ―вектор діяльності‖, який 

визначає її спрямованість, а також величину зусиль, які розвиває слідчий при 

її виконанні. 

 Метою визначається те, якою буде діяльність, що спонукається 

конкретним мотивом. Мотив відноситься до потреби, яка спонукає до 

діяльності, мета – до об’єкта, на який спрямована діяльність. Мотив та мета 

можуть повністю збігатися, а можуть і значно розходитися, навіть 

суперечити одне одному. Так, при адекватній професійній діяльності 

слідчого мотивації – на захист інтересів і прав громадян, боротьбу зі 

злочинністю – мотив і мета співпадають. При корисливій або кримінальній 

мотивації мотив і мета не просто розходяться, а й суперечать одне одному. 
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Вектор «мотив–мета» є найвищим регулятором діяльності та включених до 

неї психічних процесів слідчого [2, с. 169]. 

 Специфіка діяльності слідчого при розслідуванні кримінальних 

правопорушень проявляється і в тому, що має місце збіг його мотиваційної 

сфери з характером мети, передбаченої законом, оскільки мотив слідчого 

повинен відповідати інтересам суспільства, які відображені в нормах закону. 

 Можна погодитися з В.О. Дубрівним у тому, що в діяльності слідчого 

не може протиставлятися мотив і мета. 

 Слідчий розпочинає розслідування в таких умовах, які не завжди 

залежать від його волі та його бажань. Ці об’єктивні умови формують у 

слідчого процесуальний інтерес, який стає для нього стимулом для 

діяльності. 

 Питання про процесуальний інтерес слідчого поки що майже не 

розглядалося в юридичній літературі. Процесуальний інтерес – це закріплена 

в нормах кримінального процесуального закону соціальна потреба, 

усвідомлена слідчим як необхідність неухильного виконання свого 

службового обов’язку [1, с. 71]. 

 Інтерес, у психологічному розумінні, є специфічною спрямованістю 

особистості, яка лише опосередковано обумовлена усвідомленням її 

суспільних інтересів [4, с. 525]. 

 Під час цілепокладання процесуальний інтерес слідчого виступає як 

усвідомлена ним необхідність активної реалізації своїх повноважень та 

отримання тільки такого результату своєї діяльності, в якому зацікавлена 

держава і який законодавець передбачив у законі. Діючи відповідно до вимог 

норм закону, слідчий будує свою діяльність таким чином, щоб усунути зміни, 

що суперечать закону, та відновити те, що було порушено кримінальним 

правопорушенням. 

 Ефективність вибору і досягнення тактичної мети залежить, у першу 

чергу в психологічному плані, від того, наскільки задана законом мета 

відповідає особистому інтересу слідчого, від його вольових зусиль, емоцій. 
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Він, як і кожна людина, має свої особисті інтереси, які знаходяться у 

складному переплетенні з процесуальним інтересом. Між ними не виключені 

протиріччя, особливо якщо вони зумовлені зовнішнім негативним 

психологічним впливом з боку осіб, які беруть участь у кримінальному 

провадженні. 

 У випадках, коли у слідчого через умови, які склалися, виникають 

симпатії або антипатії до того чи іншого учасника досудового розслідування, 

його поведінка повинна бути підпорядкована службовому обов’язку. При 

наявності внутрішнього конфлікту процесуальний інтерес спонукає слідчого 

до виконання своїх обов’язків і до охорони законних інтересів особистості в 

процесі розслідування кримінальних правопорушень. 

 У слідчій діяльності особлива роль належить соціальним якостям 

слідчого, поєднання яких прийнято називати установкою. Коли мова йде про 

установку, перш за все мається на увазі, як саме проявляються ці якості при 

виконанні слідчим своїх процесуальних функцій. 

 Основою формування у свідомості слідчого так званих фіксованих 

установок слугують: його діяльність, професійний та життєвий досвід, 

усвідомлення необхідності точного виконання правових норм, інтереси і т. 

ін. 

 Дослідник В.О. Дубрівний пропонує таку ієрархічну структуру поняття 

«установка» в слідчій діяльності: 

– перший рівень (найвищий) – соціальна установка; 

– другий – ситуативна установка; 

– третій – цільова установка [1, с.72]. 

 Соціальна установка – це усвідомлення слідчим цілей та задач 

кримінального судочинства. Ситуативна – полягає у готовності діяти, 

спираючись на минулий досвід розслідування кримінальних правопорушень 

в аналогічній ситуації та враховуючи зміни, які сталися. Сутністю цільової 

установки є визначення системи тактичних цілей (процес цілепокладання). 
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 Таким чином, установка дозволяє слідчому приймати правильні 

рішення, критично відноситися до своїх дій, у тому числі в умовах 

здійснення на нього негативного психологічного впливу з боку допитуваних 

осіб. 

 Узагальнюючи вищевикладене, можна визначити специфіку діяльності 

слідчого: 

– слідчий є представником влади, його діяльність здійснюється на правовій 

основі, він несе повну відповідальність за неналежне виконання своїх 

функціональних обов’язків; 

– слідчий виконує свої функції на професійній та компетентній основі, тому 

він може займати свою посаду тільки після відповідної процедури, яка 

підтвердить його компетентність; 

– оплата діяльності слідчого здійснюється з держбюджету; 

– предметом діяльності слідчого є розслідування кримінальних 

правопорушень. 

 У той же час розслідування в першу чергу проводить людина-фахівець, 

якій притаманний набір певних характеристик та якостей. І саме від їх 

поєднання та взаємодії суб’єктивного та об’єктивно регламентованого і 

залежить, які рішення під час досудового розслідування будуть прийняті й 

яким чином реалізовані. Дане положення є конкретною реалізацією 

особистісного підходу як одного з принципів сучасної юридичної психології. 

На підставі проведеного нами теоретичного аналізу та емпіричного 

дослідження у загальній сукупності професійних якостей та умінь, 

необхідних слідчому, можна виділити такі 11: наполегливість, 

принциповість, цілеспрямованість, передбачливість, проникливість, 

професійну спостережливість, уміння встановлювати та підтримувати 

психологічний контакт, уміння обирати оптимальну стратегію спілкування з 

допитуваним, уміння своєчасно визначати неправдиву інформацію з боку 

допитуваного, уміння точно визначати наміри допитуваного за 

невербальними ознаками, саморегуляцію професійної поведінки. 
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За допомогою авторської методики ―Експертна оцінка професійних 

якостей та умінь, необхідних слідчому для своєчасного виявлення та 

нейтралізації негативного психологічного впливу з боку допитуваних‖ із 

вищезазначених професійних якостей та умінь були відібрані ті, міра 

необхідності яких була визначена як велика (абсолютно необхідна), тобто 

увійшли в діапазон 7–9 балів (за дев’ятибальною шкалою). 

Таким чином, за результатами нашого дослідження ядро сукупності 

якостей та умінь склали (визначається в балах): професійна 

спостережливість – 8,5; уміння встановлювати та підтримувати 

психологічний контакт – 8,2; уміння своєчасно визначати неправдиву 

інформацію з боку допитуваного – 8,1; передбачливість – 7,9; уміння точно 

визначати наміри допитуваного за невербальними ознаками – 7,5. 

На підставі отриманих результатів нами було відібрано ряд тестових 

методик, що дозволяють виміряти відповідні характеристики, а саме: 

– методика діагностики комунікативної соціальної компетентності (КСК); 

– методика діагностики рівня емпатійних здібностей В. В. Бойка; 

– методика діагностики стратегій психологічного захисту в спілкуванні 

В.В. Бойка (модифікація В. С. Медведєва); 

– методика визначення рівня перцептивно-невербальної компетентності 

Г.Я. Розен; 

– тест на виявлення спостережливості. 

Зазначені методики були апробовані на групі курсантів випускного курсу 

факультету підготовки слідчих (загальна кількість опитаних – 50 осіб) 

навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів 

Національної академії внутрішніх справ. Також для порівняння методики 

було апробовано на групі слідчих ОВС України (загальна кількість 

опитаних –50 осіб). 

Порівняльний аналіз даних щодо слідчих-практиків та курсантів 
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свідчить, що найбільш вираженими виявилися такі якості, як 

комунікабельність (14,06 балів у курсантів проти 12,97 балів у слідчих 

(фактор А)), емоційна стійкість (13,97 балів у курсантів проти 12,95 балів у 

слідчих (фактор С)) за методикою діагностики КСК). Ці позитивні якості 

відповідають нормі та дають змогу передбачити позитивну динаміку 

подальшого розвитку комунікативної компетентності в курсантів. Слабше за 

все в курсантів і слідчих виражена незалежність (фактор М – 8,2 балів у 

курсантів та 8,4 балів у слідчих). Це свідчить про те, що опитані залежні від 

соціальної групи, конформні та підвищено чутливі до психологічного 

впливу. 

За показником емпатії (методика діагностики рівня емпатійних 

здібностей В. Бойка) 88 % слідчих і 90 % курсантів показали занижений та 

низький її рівні. 

Деякі зміни емпатії спостерігаються й на рівні її шкальних оцінок. 

Показники раціонального каналу емпатії у курсантів та слідчих майже 

однакові. Емоційний канал емпатії, навпаки, у слідчих стає більш 

вибірковим. Це означає, що прагнення та здатність співчувати оточуючим у 

слідчих поступово знижується. Зниження інтуїтивного показника рівня 

емпатії у слідчих, порівняно з курсантами, може означати, що слідчі у 

професійній діяльності керуються раціоналістично орієнтованими схемами 

взаємодії з учасниками процесу (у тому числі під час комунікативних слідчих 

дій). Аналогічним чином змінюється й ступінь вираженості установок, що 

сприяють або перешкоджають емпатії. Проникаюча здатність, яка 

виражається в бажанні та умінні створювати під час спілкування атмосферу 

відкритості, довіри, у слідчих, порівняно з курсантами, знижується. Здатність 

до ідентифікації у слідчих значно знижується, що може свідчити про 

небажання слідчих розуміти інших, співчувати їм. 

За показником домінуючої стратегії захисту у спілкуванні (методика 

діагностики стратегій психологічного захисту в спілкуванні В. Бойка (у 

модифікації В. Медведєва)) 50 % слідчих і 56 % курсантів надають перевагу 
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уникненню впливу, пасивному захисту; 30 % слідчих і 36 % курсантів 

надають перевагу здійсненню впливу, активному захисту. 

За показником перцептивно-невербальної компетентності (методика 

визначення рівня перцептивно-невербальної компетентності Г. Розен) 62 % 

слідчих і 54 % курсантів показали помірний її рівень. 

Результати за тестом визначення спостережливості свідчать, що 34 % 

курсантів та 44 % слідчих показали досить високий рівень спостережливості 

(109 та 108 балів із 140 можливих), 62 % курсантів та 50 % слідчих – 

достатній рівень спостережливості (88 та 89 балів ), 4 % курсантів та 6 % 

слідчих – занижений рівень спостережливості (71 та 70 балів). 

Наведені результати засвідчують необхідність значного розвитку 

якостей та умінь, що становлять «ядерний» потенціал нейтралізації слідчим 

негативного психологічного впливу з боку допитуваних. 
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Особистість в умовах відбування покарання 

 

Розуміння усіх складових особистості злочинця в умовах відбування 

покарання на сьогодні є невід’ємною задачею для вирішення багатьох 

проблем пов’язаних з ресоціалізацією засудженого. Беззаперечно кожне 

суспільство керується певною системою норм які впливають на формування 

особистості, яка в свою чергу залежить від соціально-економічного, 

політичного, духовного стану даного суспільства. Вивчення особистості 

злочинця включає у собі дослідження психологічних механізмів 

протиправної поведінки, мотивацій різноманітних видів особистісних 

злочинів, ролі та співвідношення індивідуально-психологічних факторів у 

формуванні особистості злочинця та протиправної поведінки, впливу на 

нього стійких і ситуативних психічних станів[1, с.25]. 

Так, психолого-правова наукова думка вивчення особистості злочинця 

розділяється на два основних підходи. Перший з них дослідження 

особистості засудженого пов'язаний із широким, узагальненням дослідження 

особистості правопорушника взагалі. Окремі криміналісти вважають 

неправомірним виділення загального поняття «особистість злочинця», 

вважаючи, що такий підхід може призвести до стереотипного узаконення в 

людському суспільстві якоїсь злочинної особистості. Виділення загального 

поняття особистості з неоднозначно визначеною позицією в окрему групу 

надасть можливість відокремити конкретні злочинні властивості і риси.  

Інший підхід дослідження пов'язаний з вивченням особистості 

конкретного злочинця. Адже, врахування тих або інших особливостей 

особистості злочинця має винятково важливе значення для досягнення цілей 

покарання та ресоціалізації девіантної особистості. Правильне призначення 

виду та розміру покарання, визначення виду установи виконання покарання, 
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організація та підтримка режиму відбування покарання, залучення 

засуджених до суспільно корисної праці, виховні заходи, навчання 

засуджених, застосування міри заохочень та стягнень, пом’якшення режиму 

відбування покарання або умовно-дострокового звільнення. Здійснення 

різноманітних форм пост пенітенціарної діяльності по закріпленню 

результатів виправлення, адаптація засуджених до змінених умов після 

звільнення з УВП – все це потребує глибокого знання особистості 

засудженого [2, с.75]. 

У будь-якому дослідженні важливого методологічного значення набуває 

з’ясування змісту, який вкладається в те або інше поняття. Чинне 

законодавство оперує такими термінами та словосполученнями, як 

«засуджений», «особистість засудженого», «засуджений, який раніше 

відбував покарання», «засуджений до позбавлення волі» і т. ін.. 

Всі ці терміни дає змогу зрозуміти та об’єднує одне поняття – 

«особистість», тому спробуємо зрозуміти саме це поняття. Особистість – це 

індивід як суб’єкт соціальних відносин та усвідомленої діяльності; 

обумовлене включення в суспільні відносини системна якість індивіда, що 

формується в процесі спільної діяльності та спілкуванні.  

Ідеалістична філософія розглядає особистість як особливу незмінну 

духовну сутність. В «горміческій психології» (В. Мак-Даугалл), у 

психоаналізі (З. Фрейд, А. Адлер) особистість розглядається як сукупність 

ірраціональних без свідомих потягів. Біхевіоризм фактично знімав проблему 

особистості, що, в свою чергу, не невілювало механістичну схему «стимул-

реакція». Досить продуктивні в плані конкретних методичних рішень 

концепції К. Левіна, А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса, які визначають 

певну обмеженість, яка проявляється у фізикалізмі, перенесенні законів 

механіки на аналіз проявів особистості (К .Левін), в індетермінізмі в 

«гуманістичній психології» й екзистенціалізмі. Помітні успіхи західної 

емпіричної психології в галузі психотерапії особистості, тренінгу 

спілкування і т. ін.. У радянській психології проблема особистості 
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вирішується з позицій марксизму. Людину як особистість характеризує 

система обумовлених життям в суспільстві відносин, об’єктом яких вона 

являється. У процесі відображення об’єктивного світу активно діюча 

особистість виступає як ціле, у якому пізнання навколишнього здійснюється 

в єдності з переживанням. Особистість розглядається в єдності (але не 

тотожності) почуттєвої сутності її носія індивіда та умов соціального 

середовища (Б.Г. Ананьєв, О.Н. Леонтьєв). Природні властивості та 

особливості індивіда виступають в особистості як соціально обумовлені її 

елементи. Так, наприклад мозкова патологія обумовлена біологічно, але риси 

характеру які вона породжує стають особливостями особистості в силу 

соціальної детермінації. Особистість є певною ланкою, через яку зовнішній 

вплив пов'язаний зі своїм ефектом у психіці індивіда (С.Л. Рубінштейн).  

Виникнення особистості як системної якості обумовлене тим, що індивід у 

спільній діяльності з іншими індивідами змінює навколишній світ за 

допомогою цієї зміни перетворює і себе, стаючи особистістю 

(О.Н. Леонтьєв). Особистість характеризується активністю, тобто прагненням 

суб’єкта виходити за власні межі, розширяти сферу своєї діяльності, діяти за 

межами вимог ситуації та рольових приписів (мотивація досягнення, ризик і 

таке подібне). Особистість характеризується спрямованістю – стійкою 

домінуючою системою мотивів – інтересів, переконань, ідеалів, смаків і т. ін., 

у яких проявляють себе потреби людини; глибинними значеннєвими 

структурами («динамічними значеннєвими системами», по 

Л.С. Виготському), які обумовлюють її свідомість і поведінку, відносно 

стійкими до вербальних впливів і які перетворяться в спільній діяльності 

груп та колективів (принцип діяльнісного опосередкування), ступенем 

усвідомленості свого відношення до дійсності: відносини (за 

В.Н. Мясищевим), установки (за Д.М. Узнадзе, О.С. Прангішвілі), диспозиції 

(за В.Я. Ядову) і т. ін. [3, с.240–242]. 

Розвинена особистість володіє розвиненою самосвідомістю, що не 

виключає неусвідомлюваної психічної регуляції деяких важливих сторін 
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активності особистості. Суб'єктивно для індивіда особистість виступає як 

його Я (образ-Я, Я-концепція), це система уявлень про себе, яка визначається 

індивідом у процесах діяльності та спілкування, забезпечує єдність і 

тотожність його особистості та визначає себе в самооцінках, у почутті 

самоповаги, рівні домагань тощо. Образ «Я» являє собою те, яким індивід 

бачить себе в сьогоденні, у майбутньому, яким він хотів би бути і т. ін.. 

Співставлення образу «Я» з реальними обставинами життя індивіда дозволяє 

особистості змінити свою поведінку та здійснювати самовиховання. 

Апеляція до самооцінки та самоповаги особистості є важливим чинником 

спрямованого позитивного впливу на особистість у процесі виховання та 

психокорекції девіантної поведінки.  

Особистість як суб’єкт міжособистісних відносин виявляє себе в трьох 

репрезентаціях, які утворюють єдність: по-перше, особистість як відносно 

стійка сукупність інтеріндивідуальних її якостей – симптомокомплекси 

психічних властивостей, що утворять її індивідуальність, мотиви, 

спрямованість особистості (Л.І. Божович) та структура характеру 

особистості, особливості темпераменту, здібності (Б.М. Теплов, 

В.Д. Небиліцин, В.С. Мерлін та ін..); по-друге, особистість як входження 

індивіда в простір між індивідуальних зв’язків, де взаємини та взаємодії, які 

виникають у групі, можуть характеризуватися як носії особистості їхніх 

учасників. Тим самим переборюється, наприклад, помилкова альтернатива в 

розумінні міжособистісних взаємовідносин або як феноменів групи, або як 

феноменів особистості – особистісне виступає як групове, групове – як 

особистісне (О.В. Петровський); по-третє, особистість як «ідеальна 

представленість» індивіда в життєдіяльності інших людей, у тому числі й за 

межами їхньої наявної взаємодії, як результат активно здійснюваних 

людиною смислових перетворень інтелектуальної та афективно-потребової 

сфер особистості інших людей (В.О. Петровський)[4, с.115]. 

Щодо особистості злочинця – деяка сукупність психологічних 

особливостей, характерна для осіб, які вчинили злочини. Але сучасна 
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юридична психологія заперечує зв’язок психологічних особливостей у 

злочинців, з неминучістю вчинення злочину. Тому механізм злочинної 

поведінки розглядається як процес взаємодії несприятливої для суб’єкта 

соціальної ситуації та комплексу його психологічних властивостей. В 

загальній моделі особистості злочинця провідна роль приділяється дефектам 

правосвідомості, ціннісно-нормативних орієнтацій, специфіці структури 

мотиваційних конструктів, а також деяким конкретним психологічним 

якостям які можуть впливати на правосвідомість (агресивність, 

імпульсивність, емоційна збудливість, низький рівень інтелектуального 

розвитку, наркотизація, алкоголізація і т. ін.(О.Р. Ратінов).  

Такий підхід до вивчення особистості має важливе значення для 

дослідження проблем, пов’язаних із всебічним і гармонійним розвитком 

людини, подоланням шкідливих для суспільства явищ шляхом їх 

нейтралізації та виправлення. Тому, якщо ми ставимо за мету змінити 

особистість злочинця, його погляди, переконання, сталу модель поведінки, на 

нашу думку, на початку, потрібно змінити соціально неприйнятні умови його 

життя (на сам перед повинно зазнати змін середовище в якому існує 

девіантна особистість).  
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Емоційний стан як детермінанта протиправної поведінки неповнолітніх 

 

Особливості поведінки підлітків у сучасних умовах життя суспільства є 

об’єктом пильної уваги психологічної науки. Суспільство гостро реагує на 

зростання кількості випадків протиправної поведінки неповнолітніх, що 

спонукає вчених до пошуку шляхів профілактики й корекції порушень 

поведінки молоді. Проблема підтримки правопорядку в суспільстві, 

формування особистості молоді потребує спеціальних психолого-юридичних 

досліджень у галузі кримінального судочинства, що стосується питань 

делінквентної поведінки неповнолітніх. Визначення й аналіз цих чинників, а 

також шляхів профілактики, покарання, психокорекції особистості підлітків 

являє собою актуальну проблему сучасної юридичної психології. У 

психологічних дослідженнях показано, що в групу найбільшого ризику часто 

потрапляють особи з хитливою або незрілою психікою, яка ще формується. 

Провідну роль у регуляції поведінки підлітків відіграє рівень розвитку 

емоційної й вольової сфер особистості. Особливо це стосується підлітків, що 

формуються в несприятливих соціально-правових умовах [2]. 

Відомо, що протиправна поведінка у підлітків детермінується 

особливостями їх емоційної сфери. Емоційність підлітка відрізняється 

нестабільними проявами, великою пристрасністю і запальністю. 3 цим 

пов’язане невміння стримувати себе, слабкість самоконтролю, різкість в 

поведінці. Не володіючи достатнім життєвим досвідом і відрізняючись 

підвищеною емоційною збудливістю, підлітки легко можуть потрапити під 

негативний вплив дорослих злочинців, оскільки зовнішній ефект надає 

сильнішого впливу [1, с.57]. Емоційна сфера особистості включає емоційні 

реакції й емоційні стани. Перші являють собою короткочасні реакції на 

певний об’єкт, ситуацію, подію; другі – більш статичні і тривалі стани, що 

ніби оцінюють існуючий стан речей у цілому. Існує багато видів емоційних 

станів, що відповідає різноманіттю емоцій – настрою, афекти, напруженість, 
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фрустрація. Настрій – це відносно слабко виражений емоційний стан, що 

захоплює протягом деякого часу всю особистість і відображається на 

діяльності, поведінці людини. Один настрій може зберігатися тижнями, а 

іноді і місяцями. Настрій може бути стенічним чи астенічним – радісним і 

сумним, сердитим і добродушним. Викликається він різними подіями, 

обставинами, а також фізичним самопочуттям. Причини, що обумовлюють 

настрій, людиною усвідомлюються не завжди. Настрій може передаватися 

від однієї людини до іншої в процесі спілкування. Афект – бурхливий та 

швидкоплинний стан, що повністю оволодіває особою й характеризується 

значними змінами в свідомості, порушенням вольового контролю за 

поведінкою[3, с.14]. Викликаються афекти сильними подразниками (словами, 

поведінкою інших людей, деякими обставинами). Більш схильні до афектів 

особи з неврівноваженим типом нервової системи, з перевагою порушення. 

Фізіологічною особливістю афекту є звільнення підкіркових центрів від 

стримуючого і регулюючого впливу кори. У підлітків афекти виявляються 

звичайно частіше, ніж у дорослих, тому що процесії гальмування виражені в 

них ще недостатньо. Але стриматися, не втратити влади над собою на першій 

стадії афекту може кожна людина, у тому числі і підліток. На подальших 

стадіях здійснювати вольовий контроль уже набагато сутужніше. Тому 

важливо вчасно стримати розвиток афекту. Напруженість чи стрес – це 

психологічний стан, викликаний екстремальними для даної особистості 

умовами, і який виявляється в скутості рухів і непевності при виконанні 

нових дій, що грозять якою-небудь небезпекою. Усунути напруженість 

можна, виявивши конкретні причини, що її обумовили. Поведінка в стресовій 

обстановці (аварійна ситуація, раптова зміна в умовах діяльності і т.п.) – 

уміння швидко оцінювати обстановку, приймати правильні рішення, чітко їх 

виконувати – залежить багато в чому від наявного досвіду поведінки в 

аналогічній ситуації,  а він у підлітків є недостатнім. 

Фрустрація – це психологічний стан дезорганізації свідомості і 

діяльності особистості, викликаний об’єктивно нездоланними і 
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невиправданими (чи суб’єктивно так зрозумілими і пережитими) 

перешкодами на шляху до дуже бажаної мети. Це внутрішній конфлікт між 

спрямованістю особистості й об’єктивних можливостей, з якими особистість 

не згодна. Фрустрація виявляється тоді, коли ступінь незадоволення вищий 

того, що людина може винести, тобто вище порога фрустрації. 

У стані фрустрації людина випробує особливо сильне нервово-психічне 

потрясіння. Воно розкривається як крайня досада, озлобленість, 

пригніченість повна байдужість до оточення, необмежене самокатування. 

Усе це може розрядитися вкрай не адекватно на ні в чому не винних людях, 

друзях, членах родини. Агресивні реакції слабшають, якщо відразу після 

фрустрації створюються умови для виконання якої-небудь захоплюючої, 

цікавої справи. У навчально-виховних закладах це найефективніший метод 

боротьби з агресивними реакціями. 

Таким чином, домінуючими негативними емоційними станами 

підлітків із делінквентними формами поведінки визначені: настрій, 

готовність до гострих афективних станів, напруженість чи стрес, фрустрація. 

Тому психокорекційну роботу доцільно проводити відповідно до виявлених 

домінуючих емоційних станів і характерологічних особливостей підлітків-

делінквентів. 
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Соціально-психологічні аспекти віктимності терористичних подій 

 

У соціально-психологічному значенні віктимність розглянемо як 

соціально-психологічний феномен, що притаманний особистості і такий, що 

може бути визначений через здатність та схильність за певних обставин стати 

жертвою злочину. Віктимність потенційно притаманна кожній  людині, вона 

може бути реалізована певним злочинним актом або залишатися  

потенційною.  

Виділяють підвищену віктимність – такий ступінь уразливості 

особистості, що перевищує середній рівень. Він залежить від особистісних 

якостей та поведінки конкретного індивіда. 

Мінімізована віктимність – це віктимність нижча від середнього рівня. 

Індивід не набуває віктимності у процесі життєдіяльності, а є віктимним з 

моменту народження і до смерті – він не може не бути віктимним, оскільки 

живе в суспільстві, де не ліквідована злочинність, отже, існує об’єктивна 

можливість стати жертвою злочину [1]. 

Потенційна індивідуальна віктимність залежно від можливостей її 

реалізації в ситуаціях більш-менш широкого кола злочинів у зв’язку з 

особистісними якостями і професійною зайнятістю конкретної особи може 

розглядатися також з позиції її універсальності. З цієї позиції розрізняють 

віктимність загальну і вибіркову (спеціальну). 

Віктимність окремої особи є відносним поняттям, оскільки завжди 

реалізується в певній ситуації, яка є для цього достатньою. Однакові 

особистісні якості, аналогічна поведінка можуть привести до різних наслідків 

залежно від конкретної ситуації (зовнішніх обставин, характеристики 

злочинця тощо). Іншими словами, необхідно розрізняти віктимність особисту 

і ситуативну. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4_(%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
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У реалізації віктимних потенцій жертви певну роль відіграє взаємодія її 

суб’єктивних якостей і зовнішніх обставин. Ступінь віктимності особи є 

результатом складання ситуативного та особистого компонентів. Тому, як 

правило, шкода, яку завдано жертві, є наслідком реалізації особистої і 

ситуативної віктимності. Зокрема, ступінь вибіркової (спеціальної) 

віктимності значною мірою визначається професійною діяльністю 

(працівники міліції, охоронці, таксисти, інкасатори, касири та інші), але 

разом з тим вибіркова віктимність є ситуативною, оскільки типовим для неї є 

перебування потенційної жертви в небезпечних ситуаціях. Водночас 

потенційна жертва може стати реальною вже тому, що опинилась у 

несприятливій ситуації, а її особисті якості й поведінка аж ніяк цьому не 

сприяли [1; 2]. 

Отже, віктимність, як соціально-психологічний феномен притаманна 

кожному представнику суспільства, кожному індивіду. У процесі еволюції 

людство напрацьовувало певні шаблони поведінки, що давали змогу 

уникнути небезпеки та зберегти життя. Нам відомо про існування інстинктів 

– сукупності уроджених реакцій на подразники, або актів поведінки, що 

проявляються у вигляді фіксованої форми дії, що отримується організмом 

спадково. Однак, людина, на жаль, не лише турбується про безпечні умови 

проживання для себе та свого потомства, але й винаходить різноманітні 

способи позбавлення життя собі подібних. Особливу небезпеку становлять 

різноманітні терористичні  прояви, що набули поширення останнім часом. У 

сучасних умовах потрібно переналаштовувати свою поведінку на врахування 

та розуміння терористичних загроз. На жаль, думка про можливість 

тероризму відсутня у свідомості більшості наших співвітчизників. 

Розглянемо основні аспекти мінімізації віктимності терористичних 

подій. 

Необхідно документи, гроші та предмети першої необхідності тримати 

в доступному місці, щоб не витрачати багато часу на їхній пошук. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F
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Досвід різних країн свідчить, що коли люди пам’ятають про те, що в 

житті існують терористи, то їхня поведінка сама, автоматично 

налаштовується під потенційні загрози. Тоді люди самі стають більш уважні, 

обережні та пильні. Дисциплінуючи себе та оточуюче середовище, люди 

досягають того, що терорист стає більш помітним на такому фоні – адже 

терорист завжди порушує ті або інші норми, звичну «дисципліну» життя [3, 

с. 285–286]. 

В метро слід звертати увагу на неадекватну поведінку пасажирів та на 

залишені сумки, портфелі, пластикові пакети. При виявленні безгосподарних 

предметів слід повідомити машиністу потяга або працівникам метрополітену. 

Якщо взрив відбувся і потяг зупинився в тунелі, не намагайтеся 

вибратись з вагону. В тунелі проходять десятки електричних кабелів, вони 

можуть бути пошкоджені взривом. Двері вагона, можливо, краще відкрити. 

Якщо вагон задимлений, закрийте органи дихання платком та лягайте на 

підлогу. Як відомо дим піднімається до верху. Металевий корпус вагона 

може перебувати під напругою, тому намагайтеся не торкатися металевих 

частин. Краще спокійно очікувати на прибуття рятівників. Паніка та 

беззмістовні дії – основні фактори небезпеки у такій ситуації [4]. 

Намагайтеся не потрапляти в проблемні ситуації. Пам’ятайте, що 

далеко не всі люди стають жертвами терористів, не всі потрапляють в 

проблемні ситуації. Основна причина звичайно полягає в тому, що людям не 

вистачає базових соціальних навичок. Наприклад, вони не завжди знають, як 

відповісти на провокацію інших, щоб потушити закипаючий гнів, а не 

роздмухати його ще більше. Часто люди не мають уявлення про те, як 

поінформувати інших про свої бажання, і дуже прикро вражаються, коли 

реакція інших людей не співпадає з їхніми очікуваннями. Нерідко наші 

способи самовираження за м’якістю та делікатністю нагадують наждак [3]. 

При потраплянні в надзвичайну ситуацію завжди необхідно уміти 

швидко її оцінити та вибрати правильну лінію поведінки. Якщо ви 

зіштовхнулись із наперед підготовленою акцією, то повірте: 
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першопочатковий опір лише озлобить ваших противників і, сповна може 

бути, спровокує їх на те, чого вони не збирались робити. 

Не панікуйте. Намагайтеся впоратися зі своїм страхом. Найбільш 

простий психологічний прийом: відчули страх – починайте повільно та 

глибоко дихати. Ще один прийом – розсердитись посильніше на що-небудь 

чи кого-небудь: на ситуацію, на себе, на іншу людину. Злість витіснить 

страх, вам захочеться негайно діяти і тоді ви перестанете боятися. 

Слід уникати масових зібрань, концертів, дискотек, мітингів в періоди 

підвищеної небезпеки тероризму. Тобто місць де легко може виникнути 

паніка. Паніка страшна не тим, що всім стає страшно, а тим, що в стані 

паніки люди давлять одне одного [3]. 

Таким чином, поширення в соціумі психологічних аспектів мінімізації 

віктимності терористичних подій дасть змогу запобігти невинним жертвам, 

попередити терористичні прояви та виявити осіб, що виношують 

терористичні наміри. 
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Естетичне виховання неповнолітніх засуджених дівчат у виховних 

колоніях як психолого-педагогічна проблема 
 

Реалізуючи положення Концепції державної політики у сфері 

реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, на 

заклади пенітенціарної системи покладається відповідальна роль щодо 

виховання (перевиховання) неповнолітніх у виховних колоніях, формування 

у вихованців естетичних понять, смаків та ідеалів, ставлення до сфери 

професійної діяльності, до природи і мистецтва, де суспільства і побуту, до 

спілкування і взаємовідносин, розвитку творчості за законами краси.  

Ефективність естетичного виховання засуджених значною мірою 

визначається умовами виховної колонії, в якій протікає навчально-виховний 

та виробничий процес. С. Рубінштейн [4] стверджував, що зовнішні причини 

(зовнішні впливи) завжди діють лише опосередковано, через внутрішні 

умови. Під час пояснення будь-яких психічних явищ особистість виступає як 

сукупність внутрішніх умов, через які відбиваються всі зовнішні впливи. 

О. Романовський [3] наголошував на тому, що ефективність функціонування 

педагогічної системи переважно визначається умовами, в яких вона 

здійснюється, тобто гармонійною сукупністю таких факторів, як зміст 

навчального матеріалу, особистість педагога, педагогічна технологія, освітнє 

середовище, а також належна організація управління. В. Серіков під умовами 

діяльності в педагогічному процесі розуміє поведінку суб'єктів, зміст 

діяльності, її складність, новизну, творчий характер, особливості 

стимулювання дій і результатів з урахуванням мотивації [5]. 

В нашому дослідженні під педагогічними умовами, які сприяють 

ефективності естетичного виховання засуджених, є: чітка цільова, 
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конструктивна операційно-діяльнісна спрямованість в опануванні 

естетичними знаннями, поглядами, переконаннями, ідеалами, досягненні 

життєвих планів; системне змістовне, організаційно-методичне забезпечення 

виховного процесу та мотиваційно-ціннісна орієнтація засуджених. 

Умови, які впливають на процес формування естетичних якостей 

засуджених поділяються на внутрішні та зовнішні. Внутрішні умови процесу 

естетичного виховання – властивості особистості засудженого як суб'єкта 

діяльності на основі пізнання, переживання та ставлення до даного процесу: 

спрямованість особистості (переконання, світогляд, ідеали, здібності, нахили 

та інтереси); досвід: життєвий та службовий (підготовленість засудженої, її 

знання, навики, вміння та звички); психічні процеси (воля, почуття, емоції); 

темперамент (типологічні основи вищої нервової діяльності людини, вікові, 

індивідуальні особливості); характер (дисциплінованість, самостійність, 

цілеспрямованість, відповідальність, ініціатива, працелюбність, колективізм 

та ін.); здатність до самовиховання (свідома діяльність засудженого, яка 

спрямована на виховання у себе позитивних рис і подолання негативних). До 

зовнішніх умов організаційних засад процесу естетичного виховання, на 

думку О. Варгати, належать: нормативно-правові, науково-інформаційні, 

кадрові, дидактичні, технологічні, матеріально-технічні, фінансового 

забезпечення [1, с. 29]. 

Підлітковий вік дівчинки – це період статевого дозрівання, що 

закінчується статевою зрілістю, здатністю і спроможністю організму до 

дітородної функції. Як відомо, вчені розрізняють біологічний, хронологічний 

(календарний) і психологічний вік людини. Узгодження хронологічного, 

біологічного та психологічного віків є важливою умовою гармонійного 

розвитку особистості. Суперечність між ними може стати причиною 

виникнення конфліктних ситуацій, фрустраційної поведінки, болісних 

переживань. Наприклад, через несформованість естетичних якостей і 

почуттів – з одного боку, і виражену потребу в сексуальному задоволенні – з 

іншого, деякі дівчатка рано розпочинають статеве життя, що стає для них 
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майже єдиною сферою самовираження. Відставання біологічного віку від 

хронологічного може бути причиною виникнення й розвитку комплексу 

неповноцінності, інфантилізму, несамостійності, невпевненості у собі. Звідси 

– самотність, безініціативність або, навпаки, спроба наповнити своє життя 

«бурхливими емоціями», створити ілюзію задоволеності собою. У цьому разі 

в хід ідуть і алкоголь, і наркотики, і сумнівні зв'язки. Тоді лише психологічна 

зрілість зможе зупинити дівчинку на краю прірви, дати усвідомлення самої 

себе, своїх переживань і вчинків. 

Період від 14 до 18 років характеризується незвичними для дівчинки 

тілесними змінами, появою зовсім нових думок, сексуальних переживань. 

Статеве дозрівання викликає почуття дорослості, підвищує інтерес до 

представників іншої статі, прагнення привернути до себе їхню увагу. 

У перехідний період загострюється інтерес до себе, своєї зовнішності, 

часто виникає тривога у зв’язку з тим, що реальне «Я» не співпадає з 

еталоном, ідеалом чи нормою, яка склалася у близькому оточенні. Дівчата 

хочуть бути схожими на кінозірок, причому здебільшого за зовнішніми 

ознаками. Критичне, насмішкувате чи принизливе ставлення до їхніх кумирів 

викликає обурення, агресію, замкненість, в окремих випадках – сумнів щодо 

вибору зразка для наслідування. Дівчатка часом не знають, які саме риси – 

мужності чи жіночості – формувати в собі, шукають власний імідж, але рідко 

його знаходять. 

Система естетичного виховання, яка не торкнулася особливостей 

фізичного і психічного розвитку дівчат, привела до їх дефемінізації, втрати 

орієнтирів статево рольової поведінки. До поведінкових реакцій підліткового 

віку, чи «поведінкових моделей», належать реакція емансипації (прагнення 

визволитися від впливу батьків, учителів і дорослих взагалі), реакція 

групування з ровесниками (об’єднання та бажання зайняти гідне місце у 

групі підлітків), реакція захоплення (хобі-реакція) [2]. 

Реакція емансипації може проявлятися у дівчаток не тільки в спробах 

уникнути впливу дорослих, а й у висміюванні, критиці звичних для останніх 
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понять і цінностей – «старомодних» уявлень про дівочу честь, цнотливість, 

чарівність, жіночність, привабливість. 

Соціально-психологічні теорії констатують, що індивіди схильні 

виконувати правила і відступати від них тільки за певних умов. Врахування 

особливостей особистості засудженого сприяє вирішенню таких завдань, як: 

правильна кваліфікація вчиненого злочину, вибір тактичних прийомів, що 

підвищують ефективність виховних дій на особистість злочинця та ін. 

Зовнішні умови процесу естетичного виховання складають: навчально-

виховний та виробничий процес виховної колонії та його особливості, 

природне та соціокультурне середовище, виховні традиції, форми та методи 

естетичного виховання, критерії визначення рівня естетичної вихованості 

засуджених тощо. Естетична вихованість засудженого є основним 

показником його готовності до діяльності у визначених сферах виховної 

колонії. Важлива роль належить таким компонентам діяльності як 

цілепокладання та мотивація. Перспектива досягнення мети створює у 

засуджених стан ентузіазму ініціативності. Діяльнісно-поведінковий аспект 

естетичної вихованості значною мірою залежить від ситуацій, які 

складаються за час їхньої життєдіяльності: інтегруючі (згуртовуючи) та 

дезінтегруючі (конфліктні).  

Формування естетичних якостей засудженого відбувається в процесі 

задоволення потреб, що впливає на його світогляд, який є основою ціннісних 

орієнтацій – системи особистісних переконань, ідеалів, уявлень, ідей, які 

сприймаються ним як власні внутрішні орієнтації. Ціннісні орієнтації 

визначають життєву позицію особистості засудженого: її самовизначення, 

активності, відповідальності. В діяльності відбувається приріст естетичної 

вихованості особистості засудженого. 

Результат процесу естетичного виховання – сформованість естетичних 

якостей засудженого. У кожній з якостей поєднується пізнавальний, 

емоційний, вольовий, поведінковий компоненти. Найвиразнішим «згустком» 

естетичності вихованості є: естетична самосвідомість; почуття 
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відповідальності; прихильність до естетичних цінностей; почуття людської 

гідності. Результати діяльності засудженого стимулюють зміни зовнішніх 

умов, а приріст естетичної вихованості особистості засудженого 

трансформуються у її внутрішні умови. 

Зовнішні і внутрішні умови, взаємодіючи, дають імпульси, які 

викликають відповідний резонанс (певну корекцію світогляду, ціннісних 

орієнтацій, життєвої позиції, способів діяльності). Це свідчить про динамізм 

процесу естетичного виховання засуджених. 

Цільова спрямованість в опануванні засудженими естетичними 

знаннями, поглядами, переконаннями, ідеалами, досягненні життєвих планів 

визначається педагогами на етапі створення проекту технології естетичного 

виховання та його реалізації в умовах виховної колонії. Це передбачає: 

цілеспрямовану підготовку вихователів до здійснення естетичного 

виховання засуджених, підбір та аналіз психолого-педагогічної та методичної 

літератури, визначення системи знань, умінь і навичок вихованок, які 

підлягають засвоєнню; 

проектування пізнавальної діяльності вихованок та управлінської 

діяльності педагогів: постановка діагностичних цілей та їх уточнення на рівні 

конкретного виховного заходу естетичного спрямування відповідно до 

визначеного змісту; формулювання окремих виховних цілей з орієнтацією на 

досягнення гарантованого виховного результату. Насамперед, 

встановлюється те, що повинні отримати вихованки в результаті вивчення 

конкретної теми, проведеного заходу естетичного спрямування: які повинні 

отримати знання, опанувати навики та уміння, за яких обставин їх 

застосовувати. 

Таким чином, визначені педагогічні умови тісно взаємопов'язані між 

собою, їх створення в процесі естетичного виховання в умовах виховної 

колонії з високою долею вірогідності сприятиме формуванню естетичної 

вихованості засуджених. 
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Поняття особистості військового керівника в сучасній психології 

 

Постать керівника стала об'єктом інтенсивного дослідження психологів 

у 70-і роки XX ст. – період революції в управлінні, яка розширила його сферу 

за межі економіки і промислових підприємств; сприяла вдосконаленню, 

оновленню управлінських методів і технологій тощо. Все це пред’явило нові 

вимоги до керівників та їх управлінської діяльності. 

Виокремлення психології управління в самостійну галузь 

психологічного знання мало своїм наслідком теоретичне осмислення ролі й 

місця керівника і, зокрема, військового, в системі управління, особистість 

якого вчені розглядають з різних позицій. 

Інженерна психологія. З погляду її представників, принципових 

відмінностей між діяльністю оператора і діяльністю керівника не існує. 

Інженерно-психологічний підхід вивчає психологічні особливості 

перероблення і генерування інформації, структури й елементів управлінської 

діяльності, організації управлінської праці. Керівник у цьому потоці 

інформації повинен здійснювати цілеспрямовану селекцію, узагальнювати 

існуючі ознаки, прогнозувати розвиток подій. Оскільки інформаційна 

підготовка рішень не є досконалою, а орієнтація керівників на джерела 

інформації залежить від їх ціннісних орієнтацій та відносин в організації, 

важливою є оптимізація підготовки, розвитку суб’єкта управління. Це 

породжує проблему регресивного розвитку військового керівника і його 

управлінської діяльності, пов’язану з віковою динамікою інтелекту, одним із 
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наслідків якої є зниження швидкості перероблення інформації. На процес і 

результат прийняття рішення впливають і співвідношення раціонального та 

емоційного компонентів, рівень емоційно-вольової стійкості, мотиваційна 

сфера, попередній досвід, установки, стереотипи, характерологічні 

особливості [1; 5]. 

Соціальна психологія. Дослідження особистості військового керівника, 

з погляду цієї галузі психологічних знань, орієнтовані на пошук сукупності 

стійких його рис. Предметом її особливої уваги є сутність стилю керівника, 

можливості його цілеспрямованого формування. У соціально-психологічних 

дослідженнях виокремлюють і аналізують якості особистості керівника, його 

комунікативні можливості, вміння взаємодіяти із соціальним оточенням [3; 

6]. 

Психологія кар’єри. Вона вивчає різноманітні аспекти просування 

особистості військового керівника в організаційній ієрархії, набуття ним 

рольового досвіду, досягнення організаційних, особистісних цілей. 

Дослідження кар’єри передбачає з’ясування закономірностей здобуття 

особистістю нових позицій людини в організаційній системі, розроблення 

схем і модельних уявлень про посадове просування. Все це розкриває 

особливості реалізації кар’єрних цілей у різних організаціях залежно від 

освітнього рівня керівників. Під час таких досліджень високу продуктивність 

виявили статистичний та організаційний підходи. 

Сучасні дослідження у галузі психології кар’єри зосереджені на таких 

проблемах: чинники, що забезпечують просування по службі (особистісні, 

індивідуальні, зовнішнього середовища);  вплив історії життя людини; вікові 

особливості індивіда; гендерні відмінності та їх вплив на професійний 

розвиток особистості керівника; особистісні змінні, що сприяють 

прискоренню посадового росту (комунікабельність, уміння взаємодіяти з 

людьми, мотивація досягнення, адаптивність тощо); відмінності особистісних 

якостей, властивих успішним керівникам і керівникам, які успішно 

просуваються рівнями ієрархії в системі управління; шляхи оптимізації 
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кар’єри (аналіз реальних критеріїв відбору керівників на кожному з рівнів та 

індивідуальних уявлень про кар’єру в конкретній організації); чинники, що 

сприяють зниженню швидкості посадового росту, управлінського розвитку; 

вплив неформальної структури організації на посадове просування; випадки 

відмови від посадового просування; ситуації відсутності посадового росту 

при сформованій мотивації просування. Теорію і практику особливо цікавить 

проблема створення механізму управлінської кар’єри військового керівника: 

прогнозування професійного розвитку, розроблення принципів ділового 

росту керівників і теоретичних моделей планування кар’єри [1; 3; 5 ]. 

У галузях психології (соціальній психології,організаційній психології, 

психології праці та ін.) ще на початку XX ст. стосовно керівництва 

(лідерства) було розроблено чимало концепцій (підходів, теорій). 

Теорія рис. Основні положення теорії рис зводяться до обґрунтування 

особливих особистісних якостей, необхідних керівнику для успішної його 

діяльності. Серед них – як універсальні, що стосуються статусної ролі 

керівника, так і специфічні якості, необхідні для успішної діяльності на 

конкретній посаді. У надрах теорії рис зародилася харизматична концепція, 

згідно з якою людина народжується із задатками керівника (лідера), 

лідерство (керівництво) послане окремим особистостям, як благодать, 

«харизма» (грец. charisma – дар, милість Божа) [1; 4 ]. 

Конкурентний підхід. Передбачає наявність у керівників особливих 

особистісних властивостей, які відрізняють їх від інших людей. Пошук цих 

властивостей здійснюють шляхом порівняння груп керівників і осіб, що до 

них не належать, а також успішних і неуспішних керівників різних посадових 

рівнів. Конкурентний підхід, як і теорія рис, керуються тим, що зовнішнє 

середовище є незмінним, а можливості розвитку особистості військового 

керівника в діяльності обмежені. У межах цих підходів розробляють ідеальні, 

еталонні моделі керівника, проте за своєю суттю вони статичні,негнучкі, 

містять абсолютизовані, а інколи й недостатньо аргументовані 

формулювання. Наприклад, твердження, що «ідеальний» керівник повинен 
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мати енциклопедичні знання, визначні особистісні якості, знижує самооцінку 

багатьох реальних керівників [1; 4]. 

Концепція «сила особистості». Ця концепція означає почуття 

відповідальності, впевненість у власних силах, прагнення до керівництва і 

лідерства, вміння переконувати,суспільну активність. Доповненням є 

концепції «почуття внутрішньої погодженості» та «Я-ефективності». 

Високий рівень погодженості передбачає розуміння власного «внутрішнього 

світу», осмисленість і усвідомленість діяльності військового керівника. Якщо 

його робота сповнена сенсу і він переконаний у своїй здатності досягти 

поставлених цілей – «Я-ефективність» [1; 4]. 

Факторний підхід. Він передбачає аналіз окремих чинників та їх вплив 

на розвиток особистості військового керівника. Одну їх групу створюють 

виробничі, організаційні й соціальні чинники (структура і тип організації, 

система комунікацій, ієрархія влади, масштаб контролю, характер 

інформаційного забезпечення), іншу – індивідуальні особливості розвитку 

особистості керівника (адаптаційна мобільність, контактність, стійкість до 

стресу, чинник інтеграції соціальних функцій, ролей і лідерство, рівень 

підготовки і обсяг знань) [1; 4]. 

Ситуаційна теорія лідерства (керівництва). Ця теорія не заперечує 

теорії рис повністю, однак стверджує, що лідерство (керівництво) є 

продуктом ситуації. Різні ситуації групового життя виокремлюють у групі 

конкретних осіб, які мають переваги над іншими хоча б в одній якості. А 

оскільки ця якість необхідна в конкретній ситуації, то наділена нею людина 

стає керівником (лідером). Відкинувши ідею про вродженість якостей, 

представники цієї теорії визнають можливість лідера (керівника) краще за 

інших актуалізуватися у певній ситуації[1; 2; 5 ]. 

Поведінковий підхід. Його представники вважають, що лідером 

(керівником) стає людина, наділена потрібною формою поведінки. Тобто 

ефективність керівництва (лідерства) визначається не так особистими 

якостями індивіда, як стилем його поведінки стосовно підлеглих. При цьому 
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абсолютизувався якийсь один стиль керівництва, ефективність якого 

залежала від конкретної ситуації: змінювалася ситуація – змінювався і стиль. 

Попри численні дослідження в межах цього підходу, вчені відмовилися від 

нього і повернулися до ситуаційного підходу [1; 3]. 

Концепції розвитку управлінських кадрів, що реалізуються у навчанні.  

Серед них найбільш розвинута теорія навчання засобами діяльності, а 

також програми («Навчання – навчанню», «Включення навчання в 

управлінську діяльність» та ін.), головна мета яких не тільки збагачувати 

знання, а й формувати основи розвитку. 

Системний підхід. Сутність системного підходу до психології 

управлінського розвитку особистості військового керівника полягає у 

вивченні досліджуваного феномену як цілісної системи, як сукупності 

окремих компонентів, взаємодія яких дає змогу виявити нові якості й нові 

стани, а їх урахування і використання забезпечує ефективне функціонування 

всієї системи. Для теоретичного та емпіричного дослідження процесу 

розвитку особистості військового керівника важливе методологічне значення 

мають такі принципи системного підходу, як цілісність, ієрархічність, 

структурність, взаємозв’язок системи із середовищем, принципова 

невідповідність властивостей системи сумі властивостей її елементів та ін. 

Різноплановість роботи військового керівника передбачає вміле 

оперування поняттями «людина», «індивід», «індивідуальність», а також 

тими поняттями, що пов’язані з особистістю і становлять її структуру: 

«темперамент», «характер», «здібності», «емоції», «вольові якості», 

«мотивація», «соціальні установки». Таким чином, структура особистості 

військового командира у загальному вигляді охоплює: загальнолюдські 

властивості (відчуття, сприйняття, мислення, пам'ять, воля, емоції); 

соціально-специфічні риси (соціальні установки, ролі, ціннісні орієнтації); 

індивідуально-неповторні риси (темперамент, поєднання ролей, 

самосвідомість) [2; 3; 5; 6 ]. 

Це дає змогу розглядати особистість військового керівника як 



 255 

багаторівневу систему, що об’єднує в собі психофізіологічний, 

психологічний і соціально-психологічний рівні. В умовах управління та 

ділової взаємодії люди оцінюють один одного за рівнем інтелекту, який 

утворюється системою пізнавальних процесів (відчуття, сприймання, 

пам’ять, мислення, мова, увага, уява), індивідуально-психологічними 

властивостями (темперамент, характер, спрямованість тощо). 
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Проблема адаптації особистості в контексті задач підвищення бойової 

ефективності 

 

Як міждисциплінарна проблема, адаптація входить до складу багатьох 

наукових дисциплін. Особливе місце феномен адаптації займає у психології, 

в якій зазначена проблема відіграє одну із ключових ролей у поясненні 

процесу психічного розвитку людини, її актуальних і потенційних 

можливостей [2, 6, 8]. 

Практика дослідження поведінкових реакцій військовослужбовців у 

різноманітних умовах здійснення ними своїх обов’язків обмежується, 

переважно, дослідженнями військовослужбовців офіцерської або ланки за 

контрактом, в той час як контингент військовослужбовців строкової служби 

все більше залишається за межами інтересів військових психофізіологів і 

психологів, увага яких зосереджується головним чином на соціально-

психологічних аспектах процесу адаптації – дезадаптації молодого 

військовослужбовця до умов військової служби [3]. 

Посилена увага саме до цього аспекту пояснюється багатьма 

причинами, але головна полягає у тому, що в армію приходять багато 

молодих людей з негативною установкою щодо служби, з «Я концепцією», 

свідомо спрямованою на конфронтацію або на пристосовництво, 

прислужництво, байдужість, безініціативність, пасивне виконання, 

одбування строку. Суттєвим є також те, що багато призовників мають низьку 

фізичну підготовку, слабке здоров’я, недостатній інтелектуальний рівень, 

соціопатичні нахили [1, с.121].  

Наведена констатація отримує своє підтвердження і в інших 

дослідженнях [4, 5, 9, 13]. При цьому, за всіх інших чинників, що 

зумовлюють різноманітні варіанти девіантної (відхильної) поведінки, 

найважливішими визнається той, що пов’язується із особливостями 
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характеру військовослужбовця, зокрема у тієї межі, що позначається у 

літературі поняттям акцентуації [1]. Не можна сказати, що феномен 

акцентуації не привертав до себе уваги з боку військових психологів, але 

існуючий до сьогодні досвід роботи виявляється не є таким широким [7, 10, 

11, 12] і не дає можливостей для будь-яких обґрунтованих узагальнень. До 

того ж дослідницький акцент робиться виключно на сфері пошуку зв’язків 

відповідної типології із комунікативною (соціальною) поведінкою 

військовослужбовця, в той час як сфера його професійної підготовки, 

відповідно і особливості адаптації до умов здійснення професійної 

діяльності, залишається недостатньо вивченою. 

Узагальнення здійсненого вище огляду проблеми, яка розглядається, 

дозволило зробити припущення щодо важливої ролі особистісної типології, 

що базується на концепції акцентуації, відтак і визнання у ній однією з  

головних особистісних детермінант успішності оволодіння 

військовослужбовцем строкової служби певною спеціальністю. 

Підсумовуючи все вищезазначене, можна зробити висновки:  

1) Процес адаптації молодих військовослужбовців являє собою 

складний, динамічний процес фізіологічної, фізичної та соціально-

психологічної перебудови особистості відповідно до нових вимог. Цей 

процес має такі складові, як фізіологічна, фізична, соціально-психологічна та 

військово-професійна. Фізіологічна адаптація являє собою процес 

пристосування фізіологічних систем молодого військовослужбовця (дихання, 

травлення, кровообігу тощо) до нового режиму дня, харчування, одягу, 

взуття тощо. 

Фізична адаптація визначає здатність особистості витримувати нові 

фізичні навантаження, які властиві для військової діяльності: ранкову 

зарядку, фізичні вправи, заняття з стройової, тактичної підготовки тощо. 

Соціально-психологічна адаптація охоплює коло проблем, пов’язаних з 

пристосуванням молодих військовослужбовців до нового соціального 

оточення, до формального та неформального спілкування, взаємостосунків у 



 258 

військовому колективі. Нові вимоги потребують вміння юнака керувати 

своєю поведінкою, діями у різних ситуаціях військової служби. 

Військово-професійна адаптація передбачає пристосування особистості 

юнака до навчально-бойової діяльності: до процесу оволодіння військовою 

професією, до вогневої, тактичної підготовки, до несення служби у наряді, 

варті. 

2) Процес адаптації молодого військовика зазнає впливу об’єктивних 

(зовнішніх) та суб’єктивних (особистісних) факторів. 

Об’єктивний фактор включає до себе умови, за якими здійснюється 

військова діяльність: структура, зміст, характер служби, стиль керівництва, 

взаємини тощо. У зв’язку з тим, що навчально-бойова діяльність молодих 

військовослужбовців організовується за єдиними статутними вимогами, 

однаковими для всіх навчальних програм підготовки, можна вважати вплив 

цього фактору спільним для всіх молодих військовиків.  

3) Суб’єктивні фактори включають до себе загальну та спеціальну 

підготовленість, характер, темперамент, пізнавальні та інші психічні 

процеси, вихідні функціональні стани, вік.  

4) За динамікою психологічних характеристик і емоційного стану 

процес адаптації молодого військовослужбовця поділяються на такі етапи: 

Перший етап включення в нову діяльність, або початковий етап 

професійної та соціально-психологічної адаптації, який триває 2–3 місяці. 

Аналіз особливостей цього етапу дозволяє зробити два висновки: а) молодий 

військовик здебільшого зорієнтований на засвоєння загальновійськових 

вимог, що дозволяє успішно формувати у нього виконавчість, витриманість, 

пунктуальність і точність у виконанні розпоряджень, військовий стиль 

поведінки і взаємовідносин з старшими, б) підвищена відкритість 

військовослужбовця до оточуючих (а отже і його підвищена вразливість) 

потребує у роботі з особовим складом на цьому етапі особливої обережності 

та уваги. Другий етап професійної та соціально-психологічної адаптації 

молодих військовиків припадає на четвертий-шостий місяці служби. 
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Військовослужбовець безпосередньо приступає до оволодіння та виконання 

своїх професійних обов’язків і здатний адекватно оцінювати свої можливості 

у новому середовищі, завершується стадія пізнання один одного як члена 

військового колективу, взаємні оцінки стають більш диференційованими та 

повними. Третій, завершальний етап професійної та соціально-

психологічної адаптації – етап адаптації військовослужбовців до умов та 

вимог військової життєдіяльності припадає на другу половину його служби, 

що триває один рік. Індивідуальна тривалість даного етапу і особливості 

психологічного стану військовика у цей час багато у чому залежать від 

успішності розв’язання внутрішніх протиріч на попередньому етапі. 

Основний зміст третього етапу адаптації складають шліфування, перевірка та 

закріплення у самостійній практичній діяльності тих навичок, вмінь, 

особистісних якостей, які склалися в процесі вирішення протиріч 

попереднього періоду. 

5) В динаміці процесу адаптації виділяються три рівні адаптованості 

особистості до умов військової служби: 

а) повна адаптованість – відносна гармонія між суб’єктивними цілями та 

кінцевими результатами, що супроводжується позитивним ставленням 

(оцінкою, розумінням, прийняттям тощо) особистості до середовища та до 

самого себе; 

б) часткова адаптованість – більш-менш усвідомлена невідповідність мети і 

результатів діяльності, що породжує амбівалентні почуття та оцінки, які 

одначе не призводять до психотравмуючого впливу на особистість; 

в) повна дезадаптованість – виразно визначена дисгармонія між цілями і 

результатами діяльності, що стає джерелом психічної напруги (стрес, 

психічний зрив, шок, паніка тощо), внутрішнього дискомфорту та 

нестабільності перебігу психічних процесів (страх, депресія, фрустрація 

тощо). 
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Особливості дослідження впливу особистості  

на формування та здійснення зовнішньої політики у сучасному світі 

 

В нормальному, цивілізованому суспільстві політика здійснюється для 

людей і через людей. Яку значну роль не відігравали б соціальні групи, 

масові суспільні рухи, політичні партії, в кінцевому її головним суб'єктом 

виступає особистість, бо самі ці групи, рухи, партії та інші громадські та 

політичні організації складаються з реальних особистостей і тільки через 

взаємодію їх інтересів і волі визначається зміст і спрямування політичного 

процесу, всієї політичного життя суспільства. 

Активна участь особистості в політичному житті суспільства має 

багатопланове значення. А дослідження ролі особистості у міжнародних 

відносинах в цілому та міждержавних стосунках зокрема є відносно новою 

теоретичною проблемою теорії міжнародних відносин, соціології 

міжнародних відносин, політичної психології та інформаційно-аналітичного 

забезпечення зовнішньої політики України, яка ставить під сумнів 

державоцентричний підхід до аналізу міжнародно-політичних процесів.  

Традиційно існування «зовнішньої політики» припускає відмінність 

між внутрішньою сферою (актором і його внутрішнім середовищем) і 

зовнішньою (міжнародним середовищем, з яким стикається актор) та 

передбачає наявність певних інструментів її реалізації. Дані компоненти, у 

контексті процесуального (орієнтованого на процес) підходу, є базовими в 

аналізі змісту зовнішньої політики (М. Веббер, Р. Гінсберг, Т. Данн, 

М. Кларк, М. Сміт, С. Сміт, Б. Уайт, А. Хедфілд). А отже, саме їх можна 

вважати вихідними елементами при визначенні композиційних складових 

зовнішньої політики держави.  
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Проблема формування зовнішньої політики посідає вагоме місце у 

міжнародній політичній науці як у межах вітчизняної, так і зарубіжної 

школи. Серед усіх робіт фундаментальністю відрізняються наукові розвідки 

З. Бжезинського, Г. Кіссінджера, Дж. Ная, К. Уолтса. З’ясовуючи стан 

розробки теми, не можна не відзначити роботи російських науковців, зокрема 

А. Богатурова, К. Гаджиєва, М. Лебедєвої, О. Панаріна, Д. Треніна, 

А. Уткіна, Д. Фельдмана, М. Хрустальова, А. Циганкова, П. Циганкова. У 

межах розвитку досліджень у сфері аналізу зовнішньої політики України 

глибиною теоретичного розкриття проблематики відзначаються праці 

Є. Камінського, В. Копійки, О. Коппель, В. Манжоли, Г. Перепелиці, 

Г. Почепцова, К. Головинського, Л. Угрина, Ю. Седляр. 

До сьогодні вплив фактору особистості на зовнішню політику держави 

не був предметом міжнародно-політичного аналізу. Велика стриманість у 

відношенні до теми фактору особистості, яку можна побачити в літературі, 

присвяченій міжнародним відносинам, є результатом збігу теоретичних, 

ідеологічних та практичних причин, які широко сприяли утвердженню 

аксіоми про те, що особа існує поза предметом міжнародно-політичного 

аналізу. 

За умов глобалізації світового процесу державоцентричний підхід до 

вивчення міжнародних відносин не може претендувати на роль єдино 

вірного. Аналіз мікрорівня функціонування міжнародної системи може 

надати можливість краще пояснювати та прогнозувати зовнішню політику 

держави. 

Реалістична концепція міжнародних відносин, яка займає, особливо 

після Другої світової війни, домінуючі позиції у науці, розвиваючи спадок 

класичної лінії, що бере свій початок в працях Гоббса та Маккіавеллі, 

розглядає лише держави як метафізичні абстракції. Тому переважна кількість 

дослідників, які працювали у її рамках, цікавилися виключно урядами та їх 

субінститутами. Питання ролі особистості, лідерства в теорії міжнародних 

відносин практично не підіймалося. 
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Спроби визначити роль та місце фактору особистості у різних 

концепціях світової політики, що створювалися безвідносно до даної 

проблеми, породжують необхідність перегляду кількох загальнотеоретичних 

положень. Головні труднощі такого перегляду полягають у тому, що постає 

необхідність порівнювати явища, які, на перший погляд, видаються 

несумісними. Які відношення можуть існувати між логікою індивіда та 

логікою міжнародної системи? Питання про взаємовідношення мікро- та 

макрополітичних рівнів набуває тут першорядного значення. Можливість 

впливу особистості на міжнародну політику, – хоча умови, за яких такий 

вплив стає можливим, його засоби та шляхи реалізації потребують 

детального уточнення, – виглядає цілком правдоподібно, і є цілком 

достовірною гіпотезою, найбільш вірогідним теоретичним наслідком якої, 

однак, на перший погляд, стає повна непередбачуваність у міжнародних 

відносинах. 

Сьогодні дії кожного лідера, зміст їх політики, їх слова, – навіть те, що 

стає зрозумілим з їх слів, – кожного разу дають суперечливий поштовх до 

пошуку власних інтерпретацій аналітикам та спостерігачам. Статті та 

аналітичні довідки, що при цьому виходять друком, а також потрапляють на 

столи осіб, які приймають рішення, можуть суттєво різнитися, іншими 

словами, скільки аналітиків – стільки оцінок. 

Сфері сучасних міжнародних відносин притаманний високий рівень 

складності та непередбачуваності. Кожне рішення, навіть короткострокове і з 

обмеженою сферою дії потенційно здатне породити наслідки, що в 

перспективі можуть загрожувати національній безпеці держави. Тому рівень 

ризику при прийнятті політичних рішень у сфері зовнішньої політики є 

значним. При цьому покладання політичного лідера виключно на власні 

знання, досвід, інтуїцію, а також компетенцію та досвід своїх радників і 

консультантів стає не просто необачним, а небезпечним. 

Постає питання про залучення до аналізу сфери зовнішньої політики 

наукових методів, ступінь об’єктивності яких є на лад вищим за 
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«суб’єктивні», інтуїтивні методи, що базуються виключно на компетентності, 

досвіді, або особистих здібностях окремої особи. 

Значна кількість подібних методів була розроблена фахівцями 

американських шкіл прикладної політології, соціології, теорії міжнародних 

відносин та інших, суміжних до них дисциплін. Суттєву вагу тут мають 

дослідження так званого особистісного, іншими словами суб’єктивного 

фактору, його ролі у формуванні національної політики та впливу на 

зовнішньополітичний курс держави – дослідження, – використовуючи одну з 

популярних концепцій політичної науки 19-го сторіччя, – «ролі особистості в 

історії».  

Як довів у своїх працях К. Головинський, щоб з’ясувати місце фактору 

особистості у міжнародних відносинах в цілому, та впливу на зовнішню 

політику держави окремих політичних лідерів зокрема, потрібно: виявити 

взаємозв’язки між зовнішньою політикою держави і стилем лідерства особи, 

яка її очолює; між суб`єктивними поглядами особи на світ, що її оточує та 

об’єктивними характеристиками зовнішнього середовища; розкрити 

відмінності між політичним та управлінським рішеннями, лідерством та 

управлінням в сфері зовнішньої політики, зосередившись зокрема на 

дослідженні феномену харизми та питаннях легітимності дій лідера у сфері 

зовнішньої політики в очах громадськості; продемонструвати чи спростувати 

залежність зовнішньополітичних рішень, що приймаються лідерами держави 

від внутрішньополітичної ситуації; узагальнити методи дослідження 

особистості лідера у міжнародних відносинах та об`єднати існуючі методи 

дослідження з метою побудови інтегрованого психологічного портрета-

моделі лідера, з метою отримання можливості пояснювати на цій основі його 

поведінку та прогнозувати його дії у майбутньому; розкрити специфічний 

характер політичного лідерства у міжнародних відносинах та виокремити 

фактори, що могли би сприяти його дослідженню; виявити, на основі аналізу 

сучасних моделей прийняття політичних рішень, особливості 

функціонування механізму прийняття рішень в умовах зовнішньополітичної 
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кризи; виокремити характеристики середовища прийняття 

зовнішньополітичних рішень, зокрема за умов зовнішньополітичної кризи, та 

продемонструвати суб`єктивну природу їх сприйняття особою, яка приймає 

рішення; продемонструвати необхідність врахування фактору особистості 

при аналізі зовнішньої політики окремо взятої держави, особливо за умов 

кризи та перехідного періоду [2]. 

Фактор особистості у міжнародних відносинах реалізується головним 

чином через механізм прийняття зовнішньополітичних рішень на 

національному рівні. Функціонування системи прийняття 

зовнішньополітичних рішень за кризових умов суттєво відрізняється від її 

функціонування за звичайних умов: зменшується час на прийняття рішень, 

звужується коло задіяних у розробці рішення осіб, зростає рівень ризику і, 

відповідно, фактор суб`єктивного сприйняття ситуації починає відігравати 

значну роль. 

Формальний політичний лідер, який займає високе положення в 

ієрархії державного управління, здійснює особистий вплив на формування 

зовнішньополітичного курсу своєї держави, яким не можна нехтувати при 

аналізі її зовнішньої політики. Такий вплив обумовлено формально-

посадовим положенням лідера, а також поточною ситуацією, у якій він 

знаходиться, таким чином їх дослідження є необхідною, але не достатньою 

умовою прогнозування дій лідера і, відповідно, зовнішньої політики держави. 

Достатньою умовою прогнозування дій лідера є науковий аналіз його 

особистості, наприклад, за допомогою психологічних методів дослідження 

«на відстані». 

К.С. Головинський у своїх дослідженнях довів, що особистість лідера 

не є єдиним чинником, який впливає на його політичну поведінку, він 

постійно перебуває під впливом системних та інституційних обмежень як 

формальних, так і неформальних, але у кризових умовах вплив інституційних 

обмежень суттєво зменшується, а вплив суб’єктивного (психологічного) 

чинника збільшується [3]. 
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Інституалізація науки про політичне лідерство як самостійної галузі 

соціального знання відбулась у 50-ті роки XX-го сторіччя. Помітну роль у 

теоретичній розробці даної проблеми зіграли роботи американських вчених. 

Серед них – роботи С. Хаймана, Дж. Барбера, Е. Харгроува, присвячені 

дослідженню президентства, роботи по соціології політичної влади К. Дойча, 

системному політичному аналізу Г. Алмонда, а також роботи Г. Кісінджера, 

Р. Таккера, Л. Едінгера та інших [2]. Необхідність пошуку адекватної 

дослідницької бази для вдосконалення системи політичного керування 

суспільством суттєво розширила рамки цих досліджень та підвищила їх 

практичну значимість. 

Не випадково, ще в к. 60-х рр. Д. Растоу підкреслював, що концепція 

політичного лідерства може стати центральною ланкою нового 

загальноохоплюючого та динамічного теоретичного погляду на політичний 

процес в цілому, оскільки лідер як більш помітна у будь-якому політичному 

процесі фігура, що приймає рішення, від якого виходить та до якого 

надходить інформація, хто здійснює функцію влади, утворює та керує 

інститутами, спроможний зібрати до купи всі ці різнорідні елементи. Разом з 

тим, керівник проектів дослідження лідерства Університету Огайо 

М. Херманн стверджує, що вчення про політичне лідерство знаходиться 

лише на початковій стадії розвитку. Політичне лідерство – найбільш 

досліджений, і разом з тим найменш зрозумілий феномен [2]. 

Ключовою проблемою при виборі підходу до вивчення лідерства є 

питання про співвідношення двох факторних груп: особистісного 

(суб'єктивного) аспекту явища та соціального середовища (соціально-

політичної системи). Серед основних сучасних підходів до вивчення 

політичного лідерства слід виділити наступні: психологічний підхід; сучасні 

психоаналітичні концепції; концепції «авторитарної особистості»; 

біхевіористські концепції. 

Поняття політичного лідерства включає два аспекти: 1) формально-

посадовий статус, пов'язаний з володінням владою; 2) суб’єктивну діяльність 
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по виконанню покладеної на лідера соціальної ролі. Автор робить висновок, 

що суб'єктивний аспект набуває особливого значення, коли мова йде про 

політичне лідерство у: а) країні із нестабільною політичною системою, б) що 

знаходиться у стані війни, в) в якій лідера не обрано демократичним шляхом 

та г) існує ситуація, яку в сучасній американській політології прийнято 

називати кризою лідерства у всіх сферах суспільного життя. Подібні умови є 

характерними для країн, що знаходяться у перехідному періоді. 

Класичний державоцентричний підхід, за яким члени урядових 

делегацій та голови держав, які сідають за стіл переговорів, є лише 

«фізичним втіленням» держав, які вони представляють, не дозволяє повною 

мірою пояснити особливості формування та здійснення зовнішньої політики. 

Цікавим тут є припущення про те, що влада та інтерес – дві концепції, 

які є базовими при вивченні міжнародної політики, – є когнітивними за 

своєю природою. Ні влада, ні інтерес не носять об’єктивного характеру. 

Навпаки, вони обумовлені характером переконань індивідів, яким належать. 

Когнітивна сфера – переконання особистості та процеси побудови нею 

суджень, – мають значення, оскільки вони лежать в основі всієї політичної 

поведінки та утворюють основу розуміння лідером влади та політичних 

інтересів. 

З огляду на велику кількість робіт, присвячених вивченню впливу 

суб’єктивного фактору на зовнішню політику, можна стверджувати, що 

когніції відіграють важливу роль у поясненні міжнародних відносин. 

Невизначеність та суб’єктивні переконання дійових осіб складають важливу 

частину процесу вибору, і саме невизначеність робить питання особистісних 

відмінностей сприйняття центральним. 

На сьогодні можна виділити чотири основні напрямки дослідження 

когніцій у міжнародних відносинах – методи, які базуються на вивченні 

операційного коду, побудові когнітивних карт, теорії уявлень, та вивченні 

когнітивних стилів. Корисність цих методів для широких наукових кіл, що 

займаються вивченням міжнародних відносин, залежить значною мірою від 
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готовності окремих дослідників їх використовувати. За їх допомогою 

досліджувалися події, що призвели до початку Першої та Другої світової 

воєн, Кубинська криза, В’єтнамська війна, конфлікт навколо Фолклендських 

островів, війни у Перській затоці. 

Видно, що ці методи у поєднанні з системами автоматичного конвент-

аналізу можуть потенційно змінити наше розуміння міжнародних відносин. 

Вони мають значні переваги перед теорією ігор та роблять можливим новий 

погляд на політичний реалізм та прийняття рішень. Вони можуть допомогти 

у розв’язанні конфліктів, ідентифікуючи фундаментальні уявлення їх 

учасників, що перешкоджають, або, навпаки, можуть сприяти веденню 

переговорів та досяганню згоди. 

Прийняття рішення – це акт вибору серед наявних альтернатив, які 

характеризуються певним ступенем невизначеності. У зовнішній політиці 

ступінь такої невизначеності, як правило, вищий між у політиці внутрішній. 

Теорія прийняття рішень являє собою відхід від традиційного міжнародно-

політичного аналізу, у якому дослідники розглядають національні держави у 

якості головних акторів у міжнародній системі. Вона спрямовує увагу не на 

держави як метафізичні абстракції, або на уряди, а намагається дослідити 

поведінку окремих осіб, які приймають рішення, що формують урядову 

політику їх країн. 

Систематизуючи теоретичні передумови можна зробити висновок, що 

механізм прийняття політичних рішень включає в себе: систему суб’єктів, які 

приймають рішення; систему законодавчих норм та обмежень, на базі яких 

приймаються рішення; функціональні зв’язки між суб’єктом та об’єктом 

рішення; систему забезпечення інформацією; технологію прийняття рішень. 

Порядок прийняття зовнішньополітичних рішень регулюється 

правовою базою держави, що, відповідно, вимагає ретельного аналізу 

існуючих в часових рамках дослідження правових норм. Це веде до прямого 

аналізу документів, починаючи з основного закону держави та закінчуючи 
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циркулярами внутрішньої субординації державного відомства, що цікавить 

дослідника. 

Моделі прийняття рішень умовно можна розбити на дві великі групи – 

раціональні та ірраціональні. Ірраціональні моделі, або ті, що 

зосереджуються на питаннях когнітивної психології, або ті, що 

зосереджуються на організаційній структурі та рутинних процесах, 

констатують, що на рішення часто впливають систематичні викривлення 

сприйняття, когнітивні або бюрократичні бар`єри. Хоча визначення 

раціональності є об`єктом як філософських, так і концептуальних дискусій, 

мінімальним критерієм інструментально раціонального рішення є логічні 

вимоги послідовності та сумісності у поведінці, що спрямована на 

досягнення поставлених цілей. 

За структурною теорією міжнародних відносин К. Уолца ті, хто 

приймають рішення намагаються у більш менш розумний спосіб 

використовувати доступні засоби з метою досягнення поставлених цілей. 

Однак, тут же зазначено, що у той час, як структура міжнародної системи 

впливає на основні напрямки поведінки у сфері зовнішньої політики, вона 

може бути неспроможною пояснити певні окремі події. Пояснення 

поодиноких випадків вимагає включення елементів, розміщених на 

субсистемних рівнях аналізу, включаючи фактори, що стосуються прийняття 

рішень. За твердженням Р. Джервіса, зовнішня ситуація, що склалася між 

великими державами Європи на початку 20-го сторіччя призвела б ці 

держави до початку війни у певний момент часу, але досліднику доводиться 

застосовувати аналіз прийняття рішень для того, щоб пояснити, чому Перша 

світова війна розпочалася саме у серпні 1914 року [4] . 

Потрібно акцентувати увагу на тому, що для того, щоб приймати 

рішення людина використовує механізм фільтрації даних, що до неї 

надходять. Обсяг інформації, яка щоденно надходить до кожного члена 

уряду, не говорячи про главу держави, є величезним. Певне її фільтрування 

відбувається на інституційному, бюрократичному рівні. У кожному уряді 
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існують служби, головною метою яких є «захист» вищих посадових осіб від 

надмірної кількості зайвої інформації. 

Однак, найбільш важливим зауваженням є те, що інформацію не 

обирають навмання. Скоріше її обирають відповідно до існуючих у лідера та 

його радників уявлень про зовнішній світ. Вірогідність того, що інформація, 

котра може поставити під сумнів уявлення, що превалюють у системі 

уявлень індивіда про світ, буде використовуватися мала. Таким чином ті, хто 

приймають рішення при формулюванні засад політики, будуть оцінювати 

інформацію, що надходить до них відповідно до чітко визначеного 

внутрішнього уявлення про проблему, хоча, як правило, цей процес є 

підсвідомим. 

Враховуючи, що уявлення про світ складаються з фактів та цінностей, 

вони являють собою потужний фільтр, здатний суттєвим чином впливати на 

те, яким чином політик розглядає факти реальності. 

Роботи, присвячені міжнародним відносинам також демонструють, як 

політики можуть, внаслідок існуючих у них уявлень про зовнішній світ, 

докорінно невірно дивитися на існуючі проблеми. Таке невірне бачення 

проблем прямо переноситься на процес прийняття рішень, що їх стосуються. 

Лідери, обираючи той чи інший напрямок політики, керуються при 

цьому багатьма факторами, що часто мають суб`єктивну природу. Звідси, 

наприклад, реальною може бути ситуація, коли політик, що є прибічником 

того чи іншого напрямку політики та вважає його важливим та єдино вірним, 

буде свідомо ігнорувати факти реальності, що вказують на його 

неадекватність або хибність. 

Невипадково, що більшість праць, присвячених сприйняттю 

оточуючого світу мали відношення до міжнародних відносин, де масштаби 

наслідків хибного сприйняття ситуації є найбільшими. 

Іншими словами, ті, хто приймають рішення, як окремі особи, так і 

групи, можуть послідовно невірно інтерпретувати інформацію, що вони 

отримують. Серед основних причин, що ведуть до хибного сприйняття 
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ситуації дослідники виділяють етноцентризм та групове мислення. Зокрема, 

чисельні американські дослідження свідчать, що фактор групового мислення 

потенційно може здійснювати вплив на зовнішню політику держави – ним 

можна пояснити фіаско із вторгненням на Кубу, неспроможність Президента 

Джонсона припинити війну у В’єтнамі, рішення Президента Ніксона 

вторгнутися в Камбоджу та згода Президента Форда на таємне втручання в 

громадянську війну в Анголі [2]. 

Окрема увага повинна приділятися розгляду існуючих моделей 

відносин лідера із своїми радниками та підлеглими, адже останні є 

головними постачальниками інформації до лідера. Розглянуті моделі 

доводять, що існує прямий зв’язок між стилем лідерства та організацією 

дорадчої системи прийняття зовнішньополітичних рішень. 

Прийняття зовнішньополітичних рішень в умовах кризи має свої 

особливості. Цікаво класифікує міжнародні кризи К.С. Головинський. Він 

подає міжнародну кризу як ситуацію, якій притаманні три необхідні та 

достатні умови, що обумовлені зміною у зовнішньому середовищі, в якому 

знаходиться держава. Всі вони мають суб`єктивну природу, тобто є 

уявленнями осіб, які приймають рішення: це 1) загроза базовим цінностям, 

що супроводжується 2) усвідомленням того, що час на відповідь обмежено та 

3) існує висока вірогідність військового втручання. Всі три компоненти 

визначення кризи є взаємозалежними [3]. Варто також зазначити, що рішення 

під час кризи приймаються у світлі очікувань від поведінки інших 

міжнародних акторів. 

Вихідне припущення про унітарну природу рішень, які приймаються у 

кризовій ситуації, коли під загрозою опиняються ключові цінності, базується 

на твердженні про концентрацію повноважень у такій ситуації в руках дуже 

обмеженої групи осіб. Наприклад, у дослідженні Дж. Оніла, присвяченому 

вивченню прийняття рішень у кризових ситуаціях, зазначається, що під час 

кризи менша кількість діючих осіб задіяна у процесі прийняття рішень, що 

означає, що необхідно узгоджувати меншу кількість квазінезалежних 
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інтересів. Таким чином, ключове питання про те, «хто приймає участь» має 

менш критичне значення в умовах кризи, на відміну від ситуації вирішення 

більш рутинних зовнішньополітичних питань. Крім того, політична боротьба 

всередині країни в умовах її входження у міжнародну кризу має грати меншу 

роль, а ніж за нормальних умов. 

Багато дослідників відзначали, що міжнародній арені притаманні 

характеристики (складність, ризик, невизначеність), що загрожують дієвості 

зовнішньополітичних рішень. Не дивно бачити, що зовнішньополітичні 

кризи часто характеризуються як хаотичні ситуації, під час яких інформація 

надається лідеру та сприймається ним у досить складних і відмінних формах. 

Спорідненими характеристиками прийняття зовнішньополітичних 

рішень в умовах кризи є: складність, ризик, невизначеність та 

багатозначність, демонструє відмінності між ними, їх вплив на механізм 

прийняття рішень та аналізує перспективні підходи до їх вивчення. 

Для розуміння політичного лідерства у час кризи та розкриття впливу 

фактору особистості на зовнішню політику, також треба приділити увагу 

феномену харизми. Харизма є невід’ємною складовою лідерства у кризі. Її 

феномен здатен покращити розуміння подій на терені колишньої 

федеративної Югославії у 1990–2000 рр. 

Ще одним важливим елементом розгляду фактору особистості у 

зовнішній політиці вважається питання про співвідношення внутрішньої та 

зовнішньої політики. Воно не є новим. Наприклад, класичні реалісти 

стверджують, що зовнішньополітичне положення держави не можна 

відділяти від внутрішньополітичної ситуації та можливостей країни. 

Дослідники американської політологічної школи розробили цілу низку 

моделей, що описують залежність результатів президентських виборів від 

ефективності дій президентів по розв`язанню зовнішньополітичних проблем, 

що постають перед країною. 

Поглянемо на Югославію та Росію десять років назад. Не в останню 

чергу з огляду на значну подібність процесів, що мали та мають місце у двох 
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вищезазначених країнах до подій зовнішньо та внутрішньополітичного життя 

України. 

Державні системи Югославії та Росії десять років назад  перебували у 

стані постійної трансформації. Це вірно і по відношенню до України. За 

таких умов, має місце постійний перерозподіл владних повноважень між 

суб`єктами політичних відносин, зміна законодавства, системні реформи та 

певний ступінь соціальної нестабільності. 

Всі ці чинники разом сприяють послабленню структурних обмежень, 

що накладаються на лідерів держави за умов стабільності системи. Так, як 

свідчить досвід останніх десятиріч, жодна зміна вищого керівництва у 

розвинутих країнах Заходу не призвела до радикальних змін зовнішньої та 

внутрішньої політики останніх. У країнах, які перебувають у перехідному 

стані, навпаки, такі зміни мали місце. 

На Балканах, дезінтеграція федерації, крім того, призвела до кількох 

війн між новоствореними незалежними державами. Конфлікти, які 

спалахнули на етнічному підґрунті, швидко поширились і за багатьма 

ознаками їх не можна класифікувати як внутрішні. Союзна республіка 

Югославія опинилася у міжнародній ізоляції, проти неї було введено санкції 

ООН. Фактично СРЮ в період з моменту свого проголошення у 1992 році до 

кінця 2000 року перебувала у стані системної внутрішньо та 

зовнішньополітичної кризи. За цих умов, лідер країни керував нею фактично 

на свій розсуд, незважаючи на існування всіх ознак демократичного устрою – 

багатопартійності, розподілу влади, вільних виборів. Таким чином, 

аналізувати зовнішню політику СРЮ у цей період, не беручи до уваги 

особистість її лідера вбачається просто неможливим. 

Події на терені Російської Федерації суттєво відрізнялися від подій у 

федерації югославській. Разом з тим, обсяг повноважень, яким, за 

конституцією, наділений російський президент, дозволяє, за умов системних 

трансформацій державного устрою в країні, говорити про існування умов для 

проявів авторитаризму у поведінці лідера. Особливо у сфері зовнішньої 



 275 

політики, де лідер традиційно має значно ширше коло для маневру, ніж у 

політиці внутрішній. 

На відміну від харизматика Б. Єльцина, В. Путін – політик іншого 

типу, не «традиційний» або «харизматичний» лідер. За М. Вебером, такий 

політик здійснює «своє володарювання через «легітимність», через віру в 

обов’язковість легального встановлення та «компетентності» у справі, 

обґрунтованій раціонально створеними правилами». Головним висновком, 

які можна зробити з цього є вищий ступінь передбачуваності зовнішньої 

політики Росії за часів перебування при владі її другого президента. 

Після приходу В. Путіна до влади, в Росії відбувся перехід від «чистої» 

демократії, яка з певними застереженнями існувала при його попереднику, до 

нового режиму «керованої» демократії Путіна. При Єльцині зовнішня 

політика ділилась на дві частини – ту, яку перший російський президент 

проводив особисто, покладаючись на свої особисті контакти з іншими 

лідерами, та всю іншу. Остання була поділена на зони впливу та частково 

підпорядкована окремим профільним відомствам та приватним групами 

інтересів. Путін започаткував рецентралізацію та формалізацію 

зовнішньополітичної діяльності. На позицію координуючого центру 

висунулася Рада безпеки, яка поступово стала не тільки кризовим штабом, а і 

тим органом, який фактично розробляє та здійснює зовнішню політику Росії. 

Ризик цього полягає у тому, що на зовнішню політику в Росії можуть почати 

дивитися перш за все через призму національної безпеки. 

Зовнішня політика при Путіні стала прагматичною, ресурсом для 

реалізації «російського економічного проекту», а не навпаки, як було при 

Радянському Союзі, коли внутрішні ресурси використовувалися для 

реалізації зовнішньополітичних амбіцій. За американською термінологією, 

Путін відбувся як зовнішньополітичний президент, тобто він бере 

безпосередню участь у формуванні та здійсненні зовнішньої політики, а не 

покладатися у зовнішньополітичній сфері на своїх підлеглих. І це яскраво 

видно як за першого президентства, так і за нинішнього. 
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Приклад Слободана Мілошевича добре ілюструє твердження про те, 

що за певних умов, найвірогідніше таких, що характеризуються як кризові, 

окремо взята особа, а точніше – політичний лідер, здатна дуже суттєво 

вплинути на політику окремо взятої держави або навіть цілого регіону. Це 

дозволяє зробити висновок, що ігнорувати при аналізі зовнішньої політики 

тієї чи іншої країни так званий фактор особистості дослідник, котрий ставить 

перед собою мету спрогнозувати розвиток ситуації на майбутнє, не може. 

А ще є приклади Саддама Хусейна, Муамара Каддафі… 

Зовнішня політика РФ за часів президентства Б. Єльцина суттєво 

відрізняється від зовнішньої політики РФ при Президенті В. Путіні. Це, за 

умов відсутності різких змін у зовнішньополітичному оточенні Росії, також 

свідчить на користь твердження про те, що фактор особистості політичного 

лідера впливає на формування та реалізацію зовнішньої політики держави. 

Отож, вплив вищого керівництва держави на формування її зовнішньої 

політики реалізується головним чином через механізм прийняття рішень. 

Тому дослідження прийняття зовнішньополітичних рішень дозволяє 

прогнозувати зовнішню політику окремої держави. Варто розрізняти рішення 

управлінські і рішення політичні, лідерство та управління. Перше вимагає 

дослідження феномену харизми та пов`язаного з ним питання легітимності 

формального політичного лідера в очах громадськості. 

Діяльність формального політичного лідера – президента, прем’єр-

міністра, міністра закордонних справ, – у сфері зовнішньої політики 

регулюється юридичними та неюридичними нормами, усталеними 

традиціями та звичаями. Лідер демократичної країни до того ж має 

враховувати громадську думку та настрої, пануючі у суспільстві. Однак, за 

кризових умов функціонування всієї державної системи зазнає значних змін, 

головною з яких є зменшення кількості юридичних та неюридичних 

обмежень на дії вищого керівництва країни. Безпосередньо у системі 

прийняття зовнішньополітичних рішень за умов зовнішньополітичної кризи 

відбуваються зміни, що ведуть до збільшення впливу окремо взятого 
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політичного лідера на формування та здійснення зовнішньої політики 

держави. Це пояснюється тією обставиною, що коло осіб, які задіяні у 

прийнятті рішення у кризовий період суттєво звужується, що обумовлено 

самою природою кризи – час на прийняття рішення суттєво обмежено, 

ситуація є нестандартною та вимагає прийняття нетрадиційних рішень, 

пов`язаних зі значним рівнем ризику. 

В умовах, коли зовнішньополітичні рішення приймаються обмеженим 

колом осіб, дослідник міжнародних відносин не може нехтувати 

психологічними особливостями задіяних осіб. Різні лідери демонструють 

різні стилі лідерства – по різному підходять до виконання своїх функцій, по 

різному відносяться до людей, що їх оточують, по різному отримують 

інформацію та по різному приймають рішення. Ці відмінності є суттєвими – 

вони впливають на зовнішню політику держави. 

Суть політичного лідерства полягає у діях, спрямованих на зміну 

оточуючого середовища. Його специфічний характер залежить від комбінації 

трьох елементів: особистісних рис лідера, інституційних інструментів, що є у 

його розпорядженні, та ситуації, у якій він знаходиться. Отже при 

відтворенні механізму прийняття рішень політичним лідером слід 

враховувати всі три групи факторів. 

Важливим питанням при вивченні фактору особистості у міжнародних 

відносинах є взаємодія ситуаційних та психологічних факторів. При вивченні 

прийняття зовнішньополітичних рішень, необхідно, до початку аналізу 

психологічних особливостей політиків, приділити увагу середовищу дій 

лідера та інституційній системі влади окремо взятої країни. Особливу увагу 

слід також приділити впливу оточення на дії політичного лідера, вивчити 

функціонування дорадчої (консультативної) системи. 

Перед дослідником лідерства у сфері зовнішньої політики постає 

необхідність пошуку та розробки адекватних методів дослідження складного 

феномену. Такі методи за К.С. Головинським умовно можна розділити на дві 

великі групи: 1) методи порівняльної політології, що вивчають інституційні 
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особливості функціонування зовнішньополітичних механізмів національних 

урядів, що доповнюються елементами теорії міжнародних відносин, та 2) 

методи політичної та, частково, соціальної психології, зокрема наробки 

когнітивної теорії в її емпіричному вимірі. Поєднання двох вищезазначених 

напрямків дослідження дозволяє відтворити повну картину середовища 

прийняття зовнішньополітичних рішень, виділити об`єктивні та суб’єктивні 

чинники, що впливають на кінцевий вибір і, таким чином, отримати 

можливість передбачення зовнішньої політики окремо взятої держави [3]. 

Вивчення міжнародного конфлікту здатне показати, що можливість 

передбачення, в окремих випадках, обмежена за визначенням – незважаючи 

на існування традицій та високо стабільних моделей поведінки. Обмеження, 

що накладаються на можливість передбачення не повинні, однак, 

зменшувати важливість спроможності пояснювати чому і коли починаються 

конфлікти. 

Початок крайнього прояву міжнародного конфлікту – війни, неминуче 

пов’язаний з рішенням. Структурні сили формують такі рішення та 

впливають на них, але не визначають остаточно. Іншими словами, умови, що 

сприяють початку війни, можуть об’єктивно мати місце, але внаслідок 

присутності елементу людського вибору, визначення «останнього краплі», 

що призводить до застосування збройної сили у конфлікті, залишається 

найскладнішою, і разом з тим найважливішою, справою. 

До побудови прогнозів завжди слід підходити із великою долею 

обережності. У сфері політики діє занадто багато несистемних факторів, щоб 

стверджувати, що деяка точка зору є єдино правильною. Замість 

прогнозування конкретних майбутніх дій окремого політичного лідера, 

методи, використані при проведенні цього дослідження, пропонують скоріше 

можливість виділити деяку обмежену кількість альтернатив, які вірогідно 

буде розглядати політик при прийнятті ним рішення у певній ситуації. При 

цьому психологічні портрети будуть давати змогу досить точно визначити 

саме той варіант, що буде обрано лідером. 



 279 

 

Література 

1. Головинський К.С. Вплив особистісного фактору на зовнішню політику 

держави: важливість дослідження / К.С. Головинський // Людина і політика. 

– № 1, 1999.– С.21–23. 

2. Головинський К.С. Вплив особового фактору на зовнішню політику 

держави: важливість дослідження / К.С. Головинський // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин. Інститут міжнародних відносин Київського 

університету імені Тараса Шевченка: Зб. наук. пр. – Вип. 7 (частина ІІ). – К., 

1998. – С.29–32. 

3. Головинський К.С. Сучасні концепції політичного лідерства / 

К.С. Головинський // Серія «Міжнародні відносини». Вісник Київського 

університету імені Тараса Шевченка: Зб. наук. пр. – Вип. 14. – К., 1999. – 

С.45–46. 

4. Коноплин Ю.С. Проблемы индивида как актора мировой политики в 

условиях развития процессов глобализации / Ю.С. Коноплин, О.В. Красина // 

Вестник Российского университета дружбы народов. – Cерия: Политология. 

– 2001. – № 3. – С. 111–123. (або на сайті: www.humanities.edu.ru/  

5. Перепелиця Г.М. Як жити відрізняючись, але в гармонії. Теоретичні 

аспекти міждержавних відносин / Г.М. Перепелиця. – Політика і час. – 2002. 

– № 4. 

6. Зорівчак Т. Особистісний вимір зовнішньої політики. Вісник Львів. ун-

ту. Серія філос. Ser. Philos. 2010. Вип. 13. C. 172–179. 

7. Угрин Л. Суб’єктність індивіда в сучасних теоріях міжнародних 

відносин / Л. Угрин // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-

політологічні студії. 2010. – Вип. 2 // Режим доступу: 

http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/vistnyk_ist_polit_2.pdf 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/vistnyk_ist_polit_2.pdf


 280 

Миронець Сергій Миколайович, 

кандидат психологічних наук, доцент,  

доцент кафедри психології КНТЕУ  

 

Психологічні аспекти діяльності міжнародних гуманітарних місій 
 

Розвиток людської цивілізації призвів до стрімкого зростання кількості 

надзвичайних ситуацій (НС) техногенного характеру на потенційно 

небезпечних об’єктах, а саме аварії на атомних станціях, пожежі і вибухи на 

промислових об’єктах, транспортні аварії тощо, які на теперішній час 

складають 75 – 80 % від загальної кількості НС. Від НС природного 

характеру потерпають всі частини світу, а саме 39 % від загальної кількості 

мають місце в Азії, 26 % в Америці, по 13 % в Африці та Європі, по 9% в 

Австралії й Океанії. За даними Міжнародного Червоного Хреста природні 

НС у ХХ столітті позбавили життя більше ніж 11 млн. осіб. Частіше 

трапляються НС природного характеру, з яких тайфуни складають 34 %, 

повені – 32 %, землетруси – 13 %, посухи – 9 %.  

Щорічно кількість постраждалих від стихійних лих збільшується, в 

середньому, на 6 % [1]. За підсумком, у світі простежується тенденція 

зростання кількості постраждалих від НС природного і техногенного 

характеру на 8–10 %. Численні страждання приносять людству різноманітні 

спалахи інфекційних хвороб, від яких щорічно помирає біля 1,3 млн. осіб [2]. 

А такі постійні супутники катастроф і стихійних лих як розгубленість, 

паніка, страх й безпорадність цілковито позбавляють людину здатності до 

само- і взаємодопомоги, яка вкрай необхідна постраждалим [3]. 

Отже, наведена статистика надзвичайних ситуацій та перспективи 

подальшого зростання їх транскордонних наслідків потребують розроблення 

дієвих механізмів щодо психологічного забезпечення утворення та діяльності 

зведених формувань для діяльності у складі міжнародних гуманітарних місії 

та рятувальних операціях, що й визначило актуальність нашого 

дослідження.  
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Метою нашої статті є висвітлення актуальних проблем психологічного 

забезпечення утворення та діяльності зведених підрозділів міжнародних 

гуманітарних місій та рятувальних операцій.  

Останнім часом кількість наукових публікацій, присвячених 

психологічному аналізу різних аспектів міжнародної гуманітарної діяльності, 

має тенденцію до зростання (В.І. Алєщенко, О. Г. Караяні, Г.Г. Рощін, 

В. М. Невмержицький, В. І. Осьодло, В. В. Стасюк, О. О. Теличкін, 

Е. П. Утлік, О. Ф. Хміляр, В.Є. Шевченко та ін.). Водночас всі зазначені 

дослідження були присвячені лише військовому блоку питань, а саме 

міжнародній діяльності українського миротворчого контингенту. Що ж до 

питання психологічного забезпечення діяльності міжнародних гуманітарних 

місій з надання допомоги мирному населенню та організації рятувальних 

операцій, то цей аспект за часів отримання Україною статусу незалежної 

держави не досліджувався взагалі. 

Виклад основного матеріалу. Актуальність дослідження підвищується 

у зв’язку з гуманізацією суспільних поглядів на національну безпеку й, 

безпосередньо, безпеку людини, що є вимогою процесу європейської 

інтеграції України. Безпека людини за умов НС будь-якого характеру стає 

безумовним пріоритетом державної безпеки та найважливішим компонентом 

національної безпеки країни. Психологічне забезпечення діяльності 

міжнародних гуманітарних місій у такому сенсі виступатиме в ролі 

технології впровадження напрацювань психологічної науки в практику 

життєдіяльності міжнародних гуманітарних організацій. Багаторічний досвід 

психологічного забезпечення різних видів практичної діяльності доводить, 

що воно є ефективним засобом вирішення багатьох соціальних і 

психологічних проблем. Тому його ігнорування або невикористання в 

інтересах оптимізації діяльності зведених формувань міжнародних місій та 

рятувальних операцій навряд чи може бути виправдано. 

Формування теорії та практики психологічного забезпечення 

міжнародної гуманітарної діяльності – об’єктивний процес і закономірний 
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результат розвитку сучасного суспільства, активних інтеграційних процесів 

України на шляху до Європейських стандартів. Однак для того, щоб наукове 

знання втілилося в практику, стало елементом діяльності, воно повинне 

створити специфічний механізм такого переходу – технологію. На базі 

останньої розробляється сукупність технологічних засобів, форм, методів і 

способів їхнього використання (В. І. Алєщенко, М. С. Корольчук, 

В. В. Стасюк) [5]. Польський науковець у сфері наук про безпеку, 

закордонний академік НАПН України, президент Європейської Асоціації 

Безпеки Лешек Ф. Коженевскі (Leschek F. Korzeniovski), розглядаючи 

проблеми діяльності людини в екстремальних умовах життєдіяльності 

зазначає, що «У процесі предметної (трудової) діяльності встановлюється 

складний взаємозв’язок між відчуттями, що виникають як наслідок 

внутрішніх процесів, зокрема в руховому апараті людини, і які часто не 

досягають щабля свідомості. Безпека значної частини трудових процесів 

залежить саме від точної, швидкої й правильної реакції працюючого на певні 

явища, що виникають у ході трудового процесу. При цьому необхідно, щоб у 

його свідомості були зафіксовані необхідні для такої ситуації знання й 

відпрацьовані відповідні навички. Досить важливо також, щоб ці знання 

відтворювалися в пам’яті фахівця у максимально коротких формулюваннях, 

для того, щоб відрізок часу на роздумування, зважування, поновлення знань 

у часовому діапазоні між сприйняттям працюючим ситуації і його діями був 

як можна коротше» [6, с. 144–145]. 

Саме з таких міркувань ми одним із пріоритетних напрямів 

психологічного забезпечення діяльності міжнародних гуманітарних місій на 

ряду з якісним відбором кандидатів, ставимо систему здатності до 

ефективного навчання, а інколи й переучування фахівця, яке здебільшого 

здійснюватиметься в найкоротші відрізки часу, але за ефективністю має бути 

максимально наближеним до умов та середовища діяльності фахівця. За 

результатами більш ніж 10-річого наукового пошуку встановлено, що 

виконання завдань фахівцями зведених рятувальних загонів в екстремальних 
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умовах виникнення надзвичайних ситуацій з психологічної точки зору 

характеризуються присутністю і негативним впливом на психіку фахівців 

широкого спектру несприятливих, дискомфортних і загрозливих факторів. 

Спеціалісти, які направляються в зони надзвичайних ситуацій для виконання 

рятувальних та інших невідкладних робіт, підлягають не тільки фізичній 

загрозі особистому здоров’ю (життю), але й значному ризику виникнення 

нервово-психічних розладів, психічних дезадаптацій і стресових станів. 

Останні нерідко стають причиною зривів у професійній діяльності, зниження 

працездатності, міжособистих конфліктів, порушень дисципліни, 

зловживання алкоголем, інших негативних явищ. Сам процес праці фахівців 

зведених формувань характеризується високим нервово-психічним 

напруженням і мобілізацією вольових зусиль при високому темпі діяльності 

в умовах дефіциту часу, недопущення виникнення помилкових дій, дефіциті 

оперативної інформації, за цими ознаками такий тип діяльності відносять до 

екстремального з елементами над екстремального [4]. 

Темп діяльності персоналу у найбільш складних періодах дій за 

призначенням може наближатися до граничних можливостей людини. Це 

потребує більшого напруження уваги, пам’яті, мислення, емоційної стійкості, 

мобілізації волі і призводить до скорочення психофізіологічних резервів 

організму людини. Домінуючими є когнітивні, комунікативні та емоційно-

вольові якості особистості. Необхідно враховувати, що фахівці, які мають 

досвід виконання завдань у складі міжнародних рятувальних операцій 

наділені більш широкими можливостями для переробки додаткової 

інформації, чим менш досвідчені, в яких на фоні стресових ситуацій 

з’являються порушення регуляторних функцій, що може призводити до 

невпевненості у своїх власних силах, у деяких випадках навіть до 

помилкових дій. У результаті цих впливів (екстремальні фактори і висока 

інтенсивність діяльності) можуть настати зрив та загальне зниження 

стійкості, особливо психічних і психомоторних функцій. До особливостей 

професійної діяльності фахівців зведених рятувальних загонів слід віднести 
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виражену психічну напругу, яка діє під час усього часу виконання завдань у 

зоні надзвичайної ситуації. Найбільш типовими причинами її виникнення є 

висока відповідальність за роботу, що виконується, дефіцит часу й 

інформації (або надлишок) для прийняття рішення, дія перешкод, вплив 

несприятливих умов життєдіяльності, міжособистісна несумісність, 

соціально-психологічна ізоляція тощо [4]. Результати емпіричного 

дослідження підтвердили, що для рятувальників є характерними висока 

самооцінка, самовпевненість, комунікабельність, активність. Вони впевнені, 

що їх особистість і діяльність здатні викликати в інших повагу, симпатію, 

вдячність. Професія рятувальника накладає відбиток на особистість, 

розвиваючи в неї соціально бажані якості і приховує істинні переживання і 

потреби. Це нерідко призводить до формування внутрішньоосбистісних 

конфліктів, стресів, проблем у сімейному житті та міжособистісних 

стосунках. Дослідження поведінки особистості в екстремальних умовах, на 

наше переконання не може бути об’єктивно завершеним, без дослідження 

особливостей міжособистісних відносин і взаємодії в екстремальних умовах 

надзвичайних ситуацій і в повсякденному житті. Суттєвий вплив на 

успішність професійної діяльності фахівців здійснюють соціально-

психологічні чинники. Перед усім – це міжособистісні відносини, які 

залежать від спільних інтересів у групі, від індивідуально-психологічних 

особливостей колективу (групи) фахівців. Актуального значення набувають 

проблеми відчуття небезпеки, великого фізичного та емоційного 

навантаження, обмежені можливості зняття емоційної напруги, ризику 

(С.Ю. Лєбєдєва, 2007; С.М. Миронець, 2003; В.П. Садковий, 2004) [4]. 

Результати роботи рятувальників здебільшого залежать від уміння 

налаштовувати чітку та ефективну взаємодію між собою. Недостатня 

спрацьованість, злагодженість міжособистісна конфліктність призводить не 

тільки до помилок в діяльності, але й може потягти за собою більш серйозні 

наслідки, не виключаючи загибелі постраждалих, або самих рятувальників. 
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Проблема взаємної діяльності рятувальників напряму залежить від їх 

уміння налагоджувати ефективну вербальну та невербальну комунікацію, 

іншими словами розуміти один одного без слів, швидко реагувати, не 

вдаючись у міжособистісні стосунки поза кризовими ситуаціями. Під час 

колективної діяльності її кінцевий результат складається не з простого 

сумарного вкладу кожного члену колективу в загальну діяльність по типу 

«стікання в загальну скарбничку», а з спільної взаємопов’язаної діяльності, 

яку можна алегорично порівняти із принципом «сполучених сосудів». 

Колектив зведеного формування міжнародної місії має свою 

суборганізаційну структуру, на вершині якої стоїть керівник (бригадир), який 

встановлює злагодженість між іншими членами групи. Розподіл функцій між 

окремими членами колективу потребує не тільки великої довіри, але й 

чіткого узгодження дій кожного члена колективу у часі, вміння доповнити 

роботу один одного з метою виконання загального завдання. У таких умовах 

групової діяльності виявляється недостатнім розуміння поставленої задачі 

всіма членами колективу (бригади) і високих професійних знань і навичок 

кожного. Потрібний найвищий рівень злагодженості, такий рівень взаємодії 

інколи називають «спрацьованістю» Спрацьованість групи особливо чітко 

проявляється в екстремальних ситуаціях, коли від колективу вимагається 

монолітної дії (тобто діяти як одне ціле, єдиний організм). В особливості 

міжособистісної взаємодії важливу роль відіграє наявність безконфліктних 

відносин, комунікативної компетентності, довіри. У підсумку, ці складові 

відіграють одну з вирішальних ролей в діяльності рятувальників. Що ж до 

діяльності фахівців зведених рятувальних загонів, які виконують завдання у 

складі міжнародних гуманітарних місій, то в цих підрозділах навіть 

знайомство фахівців інколи відбувається на борту літака, який прямує до 

пункту надання допомоги з рятування людей та ліквідації наслідків НС. Це 

зумовлено тим, що біда, особливо природні стихії завжди приходять 

несподівано, відповідно мають свої особливості і формування команд 

зведених загонів. Особовий склад таких загонів має свою, відмінну від інших 
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специфіку, яка не може бути відпрацьованою у вигляді якогось сталого 

алгоритму дій. При їх формуванні враховуються (місцевість, характеристика 

травм у постраждалого населення, хімічні, біологічні, радіаційні компоненти, 

категорії постраждалих (дорослі, діти, біженці, інфіковані тощо). Також слід 

враховувати і культуральні (кроскультуральні), політичні, соціально-

економічні особливості території де передбачається виконувати завдання. 

Система психологічного забезпечення професійної діяльності фахівців 

зведених рятувальних загонів, на нашу думку, повинна бути спрямована на 

максимальну адаптацію фахівців до умов життєдіяльності та професійного 

середовища, формування, підтримку та відновлення їх оптимальної 

працездатності, мати свої завдання, принципи, етапи, методи управління та 

включати: заходи та засоби, які можуть застосовуватись, як правило до, під 

час та після виконання завдань у складі зведеного рятувального загону.  
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