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НЕСПРИЯТЛИВИЙ ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ДИТИНИ РАНЬОГО ВІКУ 

 

Андрейко Богдана 

Львівський національний університет імені Івана Франка. 

Філософський факультет, кафедра психології. 

Науковий керівник:  д-р психол. наук, проф. Островська К. О. 

 

В умовах складної демографічної ситуації проблема збереження людського 

життя в Україні набуває дедалі більшої актуальності, особливо коли йдеться про 

життя новонародженої дитини. Необхідно пам’ятати про порушення у розвитку, 

які вже виявлені у дитячому віці і незважаючи на причини виникнення, такій 

дитині і її батькам приходиться жити і з останніх сил боротися із певним 

захворюванням. Проблематика починається із  несприятливого прогнозу 

розвитку дитини раннього віку а саме із розуміння що існує порушення розвитку. 

Проблематика власне в тому, що новонародженій дитині не завжди можна 

поставити зразу об’єктивний і кінцевий діагноз, окрім цього до одних порушень 

розвитку часто долучаються супутні розлади. Несприятливий прогноз розвитку 

дитини раннього віку -  це  термін, який позначає і включає в себе порушення та 

розлади  розвитку дитини, які в свою чергу бувають різного ґенезу, ступеня 

важкості та характеру протікання, але через ранній термін не можуть бути 

визначені однозначно і поставлені, як діагноз. Однією з головних проблем теорії 

спеціальної психології є пояснення сутності феномену порушеного розвитку. 

Огляд наукової літератури ми розпочинаємо  з аналізу і термінології порушення 

розвитку дитини для того щоб зрозуміти їх походження і причину виникнення, 

характер протікання, ступінь важкості захворювання і, на цих знаннях 

сформулювати допомогу сім’ї такої дитини. 

Сутність феномену Порушеного розвитку. Основу медико-соціальної моделі 

інвалідизації становить таксономія порушень, обмеження життєдіяльності та 

соціальної недостатності. Відхилення від норми у біологічному стані людини 

визначається терміном “порушення”. Порушення – це будь яка втрата чи 

аномалія психологічної, фізіологічної, чи анатомічної структури або функції. 

Вважається, що термін “порушення” більш ємкий, ніж “вада” і “розлад”, тому 

що вміщує не тільки розлади і дефекти а й інші аномалії – втрату органа, 

кінцівок, частин тіла. До поняття “порушення” входить також аномалії розумової 

діяльності. Як один із аспектів порушення розглядається функціональне 

обмеження [1, с.23]. Вирізняючи суттєві характеристики феномену порушеного 

розвитку (дизонтогенезу), різні автори пропонують різноманітні пояснення і 

назви, що фіксують, на їх думку, найсуттєвіші його ознаки, порівняно з 

нормальним розвитком. На сьогодні у спеціальній психології та корекційній 

педагогіці широко використовуються такі поняття, як аномальний розвиток, 

ненормальний розвиток, недостатній розвиток, дефектний розвиток, порушений 

розвиток, ненормативний розвиток, обмежений розвиток, нестандартний 

розвиток, відставання в розвитку, недостатній розвиток, негармонійний розвиток,  

субнормальний розвиток тощо, а також такі словосполучення, як діти з 
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обмеженими можливостями в розвитку, діти з проблемами в розвитку, діти з 

особливим розвитком, діти з порушеннями розвитку. У таких прикладах хоча й 

фіксуються різні характеристики дизонтогенезу, але найчастіше вони не 

розкриваються у формі розгорнутого визначення [5].Термін "дизонтогенез" 

уперше використав Швальбе у 1927 р. Цим поняттям він окреслив відхилення 

внутрішньоутробного формування структур організму від їх нормального 

розвитку. У подальшому термін "дизонтогенія" набув ширшого значення. Його 

почали використовувати для позначення різних форм порушень онтогенезу (від 

гр. ontos — єство, genesis — походження, процес розвитку індивідуального 

організму від народження до кінця життя). 

З огляду на предмет спеціальної психології найточніше визначення  дали 

В.М. Сорокін та Л.М. Шипіцина. Під поняттям сутності "порушеного розвитку 

слід розуміти розвиток звичайний, але такий, що відбувається у незвичайних 

умовах, патогенна сила яких переважає над компенсаторними можливостями 

індивіда, не порушуючи при цьому цілісності психіки, модифікуючи лише рівень 

її опосередкованості [6]. 

Відповідно до прогресивних вітчизняних і зарубіжних психолого-

педагогічних досліджень і рекомендацій ООН і ЮНІСЕФ наукова термінологія не 

повинна призводити до стигматизації дітей, адже використання термінів з 

негативними семантичними навантаженнями створює додаткову 

психотравмуючу ситуацію для дитини та її батьків, акцентує увагу на 

протиставлені понять “норма” і “аномальність”. І вже у 1998 році дитячий фонд 

ООН (ЮНІСЕФ) в регіональній моніторинговій доповіді “освіта для всіх ” 

виокремлюють дітей-інвалідів і дітей з порушенням психофізичного розвитку в 

одну категорію “діти з особливими потребами” [3]. На нашу думку після 

опрацьованої літератури це найбільш гуманний і однозначний термін. Уперше 

рух за гуманізацію термінології щодо дітей з вадами фізичного та розумового 

розвитку почала  Міжнародна організація інвалідів (Disabled Pioples International 

– DPI), створена у 1980-1981 роках, щоб привернути увагу людей до інвалідів у 

всьому світі. сьогодні організація налічує представництва у 110 країнах світу. За її 

ініціативи розроблено соціальну модель інвалідності, в контексті якої визначено 

поняття “порушення” й “інвалідність”. Порушення – це функціональне 

обмеження інваліда, що спричинене фізичними, інтелектуальними чи 

сенсорними вадами. 

 

Література 
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ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

Болбот Євген 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

Гуманітарний факультет, 

кафедра практичної психології та педагогіки 

Науковий керівник: д-р психол. наук, проф. Кривопишина О. А. 

 

За останні роки в Україні сформувався новий тип соціальної спільноти – 

користувачі глобальних комп'ютерних мереж. Своєрідність спільноти такого 

типу, полягає в тому, що вона з одного боку неоднорідна, утворена різними 

соціальними групами, а з іншого боку утворює складну динамічну єдність. 

Інтернет, з'явившись відносно недавно, став одним з найбільш розвинутих явищ 

сучасного суспільства.  

З розвитком можливостей Інтернету, основна функція, яка була в основному 

пов'язана з отриманням інформації, сьогодні перестає бути провідною, таку роль 

бере на себе функція комунікації. Але спілкування за допомогою Інтернету має 

важливу особливість, а саме те, що воно здійснюється в умовах масової 

комунікації, на відміну від традиційного спілкування в житті. Інтернет стає 

засобом не просто масової, а й глобальної комунікації, що долає національні 

кордони і об'єднує світові інформаційні ресурси в єдину систему. 

В останні роки віртуальне спілкування все частіше замінює комунікацію 

реальну, що часом переходить у форму залежності. Це і є основною проблемою. 

Сама не помічаючи того, людина, яка ще донедавна користувалася для 

спілкування тільки електронною поштою, починає проводити більшість свого 

часу на переписки в "онлайн-чатах", та словесних баталіях на різноманітних 

"інтернет-форумах". Найчастіше Інтернет, стає чинником виникнення залежності 

для тих людей, чиє життя з тих чи інших внутрішніх, або зовнішніх причин є 

міжособистісно збідненим, існують особливі труднощі, з якими багатьом 

доводиться стикатися в самому процесі міжособистісного спілкування, що 

супроводжуються, як правило, складними переживаннями, почуттям 

психологічного дискомфорту. До їх числа відносяться гостре почуття самотності, 

відчуженість, нетовариськість, труднощі в соціальній комунікабельності, невміння 

вибачитися, висловити співчуття, правильно і гідно вийти з конфлікту, складності 

в досягненні згоди та вироблення спільної позиції. У цих випадках люди швидше 

використовують Інтернет як альтернативу своєму безпосередньому – реальному 

оточенню. При цьому і без того вузьке коло спілкування в міру розвитку інтернет-

залежності призводить фактично до формальної ізоляції людини. Таким чином, 

люди, які мають нестабільні і конфліктні сімейні або робочі стосунки, не мають 
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ніяких серйозним захоплень, більшою мірою схильні до ризику розвитку 

інтернет-залежності. Саме вони знаходять у віртуальному світі віддушину і 

вважають своє перебування у мережі, достатнім для самоствердження і для 

поліпшення самопочуття. За даними  статистики найбільш схильні до інтернет-

залежності люди з двома типами дезорієнтації: соціальної і сексуальної [1, с.57]. 

Таким чином, залежність від інтернет-комунікції, виступає, як результат 

початкової, або вже явно вираженої соціально-психологічної дезадаптації.  

Як парадоксально б це не звучало, але для соціально-адаптованої 

особистості інтернет-комунікація, яка поступово починає виходити з часових 

рамок і яка поступово починає витісняти реальне спілкування, призводить до тих 

самих, а в більшості ще гірших форм соціально-психологічної дезадаптації, ніж у 

людей, які вже соціально-дезадаптовані і шукають віддушину в інтернет-

спілкуванні.  

Будучи включеними у віртуальну групу, інтернет-залежні стають здатними 

відчувати емоційний ризик шляхом висловлення суджень, що суперечать думці 

інших людей. В реальному житті інтернет-залежні не можуть висловити 

аналогічні думки навіть своїм близьким знайомим і батькам. У "кіберпросторі" 

вони висловлюють ці думки без страху відкидання, конфронтації чи осуду, бо 

"співрозмовники" є менш досяжними, а ідентифікація самого комунікатора в 

таких випадках неможлива, тому, що є прихована. 

На сьогоднішній день, як це не дивно, виникла нова форма мовної взаємодії 

– письмова розмовна мова. Українська мова існує в Інтернеті в основному у 

письмовому варіанті, але в умовах інтерактивної мережевої комунікації темп 

мови наближений до її усних різновидів. Користувачі "інтернет-чатів" практично 

повністю позбавлені, таких допоміжних (паралінгвістичних) можливостей, як 

тембр мови, акцентування, емоційного забарвлення, тембру голосу, його сили, 

дикції, жестів і міміки. Тому точність, та інформативність мовного спілкування 

стає вкрай низькою, адже, на думку більшості психологів, при звичайній 

комунікації в акті спілкування, невербальна комунікація визначає до 60% 

результату. 

Зменшити настільки глобальну нестачу, або хоча б в певній мірі 

компенсувати, була спроба, за рахунок введення в віртуальне спілкування 

сурогатних, частково типізованих емоційних реакцій - "смайликів" (від 

англійського "smile" - "усмішка"), які отримали надзвичайно широке поширення. 

Але фактично на сьогоднішній день "смайлики" тільки інформують про емоційне 

відношення автора до тексту, просто передаючи спрямованість і ступінь його 

емоцій, а  тому, емоційна палітра залишається бути  дуже бідною. 

Незважаючи на всю "неповноцінність" інтернет-спілкування, та загалом всі 

негативні наслідки, які може дати Інтернет, він все одно задовольняє багато 

свідомих і підсвідомих потреб користувачів, він містить все, чим може бути 

захоплений користувач. Це і є основна причина, яка пояснює пристрасть до 

Інтернету. На сьогодні вже існують концепції, згідно з якими "алкоголем" 

постіндустріальної епохи були наркотики, а в інформаційну їм стануть 

комп'ютерні ігри, та загалом Інтернет [2]. 
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ФЕНОМЕН СЕЛФІ У ПСИХОЛОГІЇ 
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 Філософський факультет, кафедра психології  
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За останні декілька років особливого захоплення серед молодих людей 

набуло мобільне автофотографування, відоме як селфі (selfie). У 2013 році "селфі" 

(selfie) було оголошене словом року в Оксфордському словнику англійської 

мови. У 2015-му воно претендує стати чи не найбільш абсурдною причиною 

смертності серед молоді. Саме активне розповсюдження селфі серед молоді 

детермінувало потребу наукового обґрунтування психологічних причин його 

виникнення, адже цей новий факт психічної реальності сучасних юнаків і дівчат. 

Дослідники визначають селфі як «автофотографування себе (або самого себе 

та інших людей), зроблене за допомогою камери або камери телефону на відстані 

витягнутої руки або шляхом відзеркалення, як правило, поширене через 

соціальні медіа.» Науковці акцентують увагу на певних особливостях цього 

феномену, особистісних чи соціальних, що впливають на зростання популярності 

селфі як масового соціального явища. Селфі стає швидким та доступним 

способом заявити про себе та своє місце у суспільстві. Проте зловживання 

частотою та кількістю зроблених фотознімків є ризиком розвитку селфізму вже 

як певного виду залежності особистості. На думку Американської психіатричної 

асоціації (АПА), селфізм – це психічний розлад. Фахівці схильні вважати це 

явище межею самомилування або тотальним ексгібіціонізмом в соціальних 

мережах. За словами психотерапевта Марка Сандомирського, виникнення 

хвороби характерна для людей з низькою самооцінкою і комплексом 

неповноцінності. Психолог і автор книги прo нарцисизм Сенді Хотчкінс каже, що 

постійна публікація селфі — ознака самозакоханості і манії популярності. 

Проаналізувавши останні дослідження та публікації можна виділити чотири 

напрями дослідження феномену селфі на основі шести існуючих теорії пояснення 

його природи. Перший –  заснований на розгляді селфі з точки зору 

нарцистичної особистості. Так, у своїй теорії «Бескінечної еволюції нарцису» 

Томсон К. стверджував, що селфі – всього лише новий рівень розвитку людського 

нарцисизму.[3] Це не еволюція людини і її уявлень про себе і свої ролі в 

суспільстві, це технологічна еволюція природної людської потреби, яку раніше 

ми просто сприймали менш гостро в силу відсутності доступних каналів 
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поширення інформації. Fox J.та Rooney M. C досліджували зв'язок селфі з 

«темною тріадою» (нарцисизм, психопатія, макіавелізм) та само-обєктивізацією. 

Результати показали, що нарцисизм і само-об'єктивізації були пов'язані з 

витрачання більше часу на сайтах соціальних мереж, а також з великою кількістю 

редагування фотографій.[4] Публікація численних селфі було пов'язано з 

виявленням проявів нарцисизму і психопатії. Sorokowski P., Sorokowska A. у своїх 

дослідженнях виявили позитивний зв'язок між різними під шкалами нарцизиму 

та трьома видами авто фотографування у чоловіків та жінок.[5] 

Другий підхід ґрунтується на основі розгляду селфі як самопрезентації. 

Карр Н. у своїй теорії «Людина-медіа» вважає, що сучасна людина створює 

стрічку новин про себе та конструює власний імідж за допомогою селфі, 

відповідно людина стає частиною медіа. Селфі розглядається ним як 

функціональний нарцисизм, який необхідний середньостатистичному 

користувачеві, щоб про нього почули і дізналися. Селфі є найзручнішою 

формою, що дає змогу швидко вмонтувати себе в світовий потік даних. У 

концепції «Як «продати» себе суспільству?»  Оуллет Дж. селфі розглядається як 

віртуальний аналог матеріальних тотемів (сувенірів, постерів, іграшок), завдання 

яких поєднати зовнішній світ із внутрішнім, одна із форм особистого 

перфоменсу, у якому реалізується самоідентичність особистості та можливість 

представити себе у «привабливому світлі» [3] для навколишніх. З точки зору цієї 

концепції, селфі можна розглядати як рекламу, за допомогою якої особистість 

прагне «продати» себе соціуму. Селфі є найкращим варіантом реалізації 

внутрішньоособистісної стратегії «здаватися, а не бути».[1] 

Третій підхід можна виділити на основі трактування селфі, як комунікації. 

Рутледж А. П. розглядає феномен селфі не як ідентифікацію, а як комунікацію, де 

селфі є повідомленням, запрошенням до діалогу, прагненням до схвалення чи 

обговорення дій. Селфі – засіб візуальної комунікації, де фото є інколи 

потужнішим стимулом, ніж слово. У цьому випадку селфі стає зручним та 

ефективним способом швидкого спілкування, який дає змогу підкреслювати 

індивідуальність.  

Четвертий підхід розглядає авто фотографування як засіб само ідентифікації 

та самопізнання. Кілнер Дж. вважає, що один із варіантів потреби у селфі є 

прагнення до самопізнання і самовдосконалення. Селфі, на його думку є 

інструментом внутрішнього дослідження власного «Я». Також селфі  успішно 

допомагає людині «сфальсифікувати себе» [1], редагувати свій образ таким 

чином, щоб відповідати власному уявленню про себе. Цей напрям розуміння 

природи авто фотографування поширився і серед російських психологів. 

Колосова С. теж стверджує, що селфі – це певне знайомство з собою і, навіть, 

психологічна норма. Вона пише, що в сучасному світі людина надягає надто 

багато масок і губиться в них сама, а селфі – це лише один з сучасних методів 

побачити себе, пізнати та ідентифікувати. Мостіков С.В. звертає увагу на таку 

особливість селфі як спосіб «конструювання ідеального-Я». Він стверджує, що 

вивчаючи фотографії людини, ми ніби проникаємо і бачимо її внутрішній світ – 

її ідеальні уявлення про себе. [2]  
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Отже, феномен селфі у психології вивчений доволі мало, особливо мало 

емпіричних досліджень цього феномена пов’язаних з вивченням впливів 

основних складових Я-концепції, таких як самоставлення, самоповага і самоцінка, 

що і становлять перспективний напрямок майбутніх досліджень. 
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Самоставлення є важливою психологічною категорією, яка тісно пов’язана з 

пізнавальною та моральною сферами особистості й займає центральне місце в 

психологічній регуляції діяльності людини [2]. Природа самоставлення не 

замикається внутрішнім простором особистості, а через мотиви зв’язується з 

реальною життєдіяльністю суб’єкта. Самоставлення - важлива психологічна 

категорія, яка тісно пов’язана з пізнавальною та моральною сферами особистості 

й займає центральне місце в її психологічній регуляції [1]. Виділяють такі 

психологічні категорії самоставлення: узагальнена самооцінка (загальна оцінка 

собі); глобальна самооцінка (особисте судження індивіда щодо власної цінності); 

самоповага (відчуття переваги свого образу); самоприйняття (прийняття самого 

себе); емоційно-ціннісне ставлення (входить до компоненту «концепції Я»); 

почуття власної гідності; самовпевненість (впевнений у собі); самозадоволення 

(задоволений собою); аутосимпатія (уявлення особистості про себе як про 

самоцінність [3].  

http://slon.ru/biz/1100720/
https://www.b17.ru/article/22914/
http://www.sakkyndig.com/psykologi/artvit/fox2015.pdf
http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/32281.pdf
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У сучасній психології відсутній єдиний підхід щодо визначення такого 

феномену як «самоставлення», хоча означена проблема активно вивчалась 

такими вченими, як:  В. Джеймс, І. Кон, С. Куперсміт, А. Леонтьев, К. Роджерс, С. 

Рубінштейн, А. Спіркін, В. Столін та ін. [1]. Аналіз робіт, присвячених вивченню 

ставлення людини до себе, дозволяє говорити про велике розмаїття 

психологічних категорій, які досліджують в рамках окресленої проблеми. Одним 

з актуальних напрямків дослідження є вивчення відмінностей у самоставленні 

підлітків з різним типом темпераменту. Підлітковий вік також 

називають пубертатним періодом - стадія, коли дитина переходить у доросле 

життя. Це час швидких фізіологічних (досягає статевого дозрівання) та 

психологічний змін. Темперамент — вроджена (біологічно зумовлена) і мало 

змінна властивість людської психіки, що визначає реакцію людини на інших 

людей та на обставини [4].  

Дослідження особливостей самоставлення підлітків з різними типами 

темпераменту було проведено у 2015-2016 навчальному році на базі ССЗШ № 37 

м. Львова. Дослідження проводилось за допомогою методик: опитувальник 

самоставлення (Столін В.) та тест «Діагностика темпераменту та його 

властивостей» (Шпалінський В., Помазан К.) 

У дослідженні приймали участь 42 учні 8 класів: 20 хлопців та 22 дівчини 

віком від 13 до 16 років. Отримано дані що серед учасників дослідження є: 13 

холериків, 17 сангвініків, 7 флегматиків та 5 меланхоліків. 

Результати дослідження особливостей самоставлення підлітків свідчать про 

те, що для підлітків з типом темпераменту «сангвінік» є властивими вищі, ніж 

підліткам з іншими типами темпераменту, показники за такими шкалами 

самоставлення (результати представлені у середніх балах на основі порівняння за 

t-критерієм Стюдента, при р≤0,05): «Інтегральне позитивне самоставлення» у 

сангвініків – 15,3 бала, в холериків цей показник становить 14,5 бала, в підлітків з 

типом темпераменту «флегматик» – 13,6 бала, а з типом темпераменту 

«меланхолік» – 8,7 бала; «Повага до себе» у сангвініків – 8,3 бала, в холериків цей 

показник становить 8 балів, в підлітків з типом темпераменту «флегматик» – 7 

бала, а з типом темпераменту «меланхолік» – 6,2 бала; «Аутосимпатія» у 

холериків – 9,1 бала, в сангвініків цей показник становить 9,3 бала, в підлітків з 

типом темпераменту «флегматик» –8,7 бала, а з типом темпераменту 

«меланхолік» – 5,5 бала; «Ставлення до інших» у сангвініків – 9 бала, в холериків 

цей показник становить 6,8 бала, в флегматиків – 8,1 бала, а з типом 

темпераменту «меланхолік» – 6,5 бала; «Близькість до себе» в холериків – 5 бала, в 

підлітків з типом темпераменту «сангвінік» цей показник становить 5,9 бала, в 

підлітків з типом темпераменту «флегматик» – 5,7 бала, а з типом темпераменту 

«меланхолік» – 5,3 бала; «Самовпевненість» у холериків – 5,1 бала, в сангвініків 

цей показник становить 14,5 бала, флегматиків – 4,4 бала, меланхоліків – 2,7 бала; 

«Самоприйняття» у сангвініків – 4,8 бала, в холериків цей показник становить 5,1 

бала, в підлітків з типом темпераменту «флегматик» – 4,7 бала, а з типом 

темпераменту «меланхолік» – 3,7 бала;  «Самопослідовність» у сангвініків 

становить  4,2 бала, в холериків – 4,1 бала, в флегматиків – 3,7 бала, а в 
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меланхоліків – 3,5 бала; «Самообвинувачення» у сангвініків – 3,4 бала в холериків 

– 4,7 бала, в флегматиків – 4,4 бала, а в меланхоліків – 4,9 бала «Самоінтерес» у 

сангвініків - 3,8 бала, в холериків – 2,9 бала, в флегматиків – 3,5 бала, а в 

меланхоліків – 3,2 бала; шкала «Саморозуміння» у сангвініків – 3,5 бала, в 

холериків – 3,5 бала, у флегматиків – 4,7 бала, а меланхоліків – 3 бала.  

На основі отриманих результатів можна зробити висновок, що для підлітків 

з різними типами темпераменту є властиві  відмінності у самоставленні. А саме, 

підлітки з типами темпераменту «сангвінік» та «холерик» характеризуються 

більш високим рівнем самоставлення, ніж підлітки з типами темпераменту 

«флегматик» і «меланхолік». Також слід зазначити, що для підлітків з типом 

темпераменту «меланхолік» притаманні високі показники за шкалою 

«Самообвинувачення». 

Література 

1. Бернс Э. Развитие Я-концепции и воспитание / Э. Бернс. – М.: Прогресс, 

1996. – 420 с. 

2. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. / И.С. Кон. - М.: 

Политиздат, 1984. – 335 с. 

3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологи / С.Л. Рубинштейн. - М., 1946. – 

346 с. 

4. Максименко С. Д. Загальна психологія: Навчальний посібник / С.Д. 

Максименко. —  Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. — 256 с.  

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СХИЛЬНИХ ДО МАНІПУЛЯТИВНОЇ 

ПОВЕДІНКИ ОСІБ 

З РІЗНИМ РІВНЕМ НАРЦИСИЗМУ 

 

Дубас Анастасія 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Філософський факультет, кафедра психології 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Дідковська Л.І. 

 

Маніпулятивна поведінка є невід'ємною рисою особистості кожної людини. 

Сучасні вчені визначають маніпуляцію як різновид психологічного впливу, який 

сприяє зміненню у іншої людини її намірів, що не збігаються з її актуально 

існуючими бажаннями [1], навмисне і приховане спонукання іншої людини до 

переживання певних станів, прийняття рішень і виконання дій, необхідних для 

досягнення ініціатором своїх власних цілей  [3].Особистісний аспект прояву 

маніпуляції – макіавеллізм – визначається як схильність людини маніпулювати 

іншими людьми в міжособистісних стосунках [2]. Дослідники часто пов'язують 

маніпулятивну стратегію поведінки із такою особистісною рисою як нарцисизм. 

Відмінною рисою нарцисизму є тотальна самозакоханість та ідеалізація власного 

Я.  

Теоретичною основою дослідження є праці зарубіжних вчених Ф. Перлза, Е. 

Фромма, З. Фрейда, К. Хорні, Д. Бюдженталя, П. Неке, Х. Елліса, Х. Кохута, О. 
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Кернберга та інших. У вітчизняній психології особливий внесок у дослідження 

цього напряму здійснили праці таких дослідників, як В. Шейнов, В. Панкратов, Є. 

Доценко, Р. Грачов та В. Мельник та інші.  

Гіпотези дослідження:  

1. Імовірно, що існує зв'язок між маніпулятивною поведінкою і 

нарцисизмом. 

2. Можна припустити, що існує звязок між маніпулятивною 

поведінкою та егоїзмом.  

Комплекс методів та методик дослідження: тест оцінки нарцисизму 

Ф.В.Денеке і Б.Хільгеншток опитувальник "егоїзм, особистісна унікальність" Л. З. 

Левіт, шкала "макіавелізму" Р. Крісті та Ф. Гейс, шкала базисних переконань Ронні 

Янів-Бульман. Для обробки результатів застосовували статистичні методи 

опрацювання даних, а саме: якісний аналіз, кореляційний аналіз, кластерний 

аналіз та порівняльний аналіз за т-тестом Стьюдента. 

Коротка характеристика групи досліджуваних: група досліджуваних становила 

50 осіб, з них 25 дівчат та 25 хлопців. Вік досліджуваних 18-25 років. 

Перша гіпотеза підтвердилася внаслідок проведеного кореляційного та 

кластерного аналізу. Зокрема було виявлено прямий взаємозв’язок між шкалами 

макевіалізму та коефіцієнтом нарциссизму/ 

Друга гіпотеза підтвердилася лише частково, адже маніпулятивна поведінка 

корелювала не зі всіма видами егоїзму. Зокрема, наявний взаємозв’язок з 

шкалами біологічного та вищого егоїзму. Відповідно до цього, чим вищий рівень 

маніпулятивності, тим більше особа турбуватиметься про власне здоров'я, більше 

прикладатиме зусиль для виживання, для неї збільшуватиметься важливість 

самовдосконалення та саморозвитку, почуття унікальності себе та власної 

діяльності. Не було виявлено кореляційних зв’язків з базовим та соціальним 

егоїзмом, що в свою чергу означає відсутність зв'язку маніпулятивної поведінки 

та здатності до соціальної адаптації, самоствердження та самозбереження у 

особи. 

Кластерний аналіз дозволив виокремити два кластери: перший кластер – 

«Особи з показниками рівня нарцисизму вище норми», до якого увійшли 

увійшли 18% усіх досліджуваних; Другий кластер отримав менші показники 

нарцисизму і отримав назву – «Особи з показниками нарцисизму в межах 

норми» – до нього увійшли 82%. 

Осіб, які увійшли до першого кластеру можна описати як нарцисичних, з 

високими показниками маніпулятивної поведінки. Вони є впевненими в собі та 

схильні до переконань у досягненні практично будь яких цілей, Я-образ у них є 

високим та позитивним. Вважають, що можуть контролювати і контролюють 

події, які стаються у їхньому житті та життя загалом. Дуже орієнтовані на 

саморозвиток та самореалізацію.  Є самодостатніми, проте за потреби можуть 

звертатися за допомогою. Схильні визнавати авторитети, але водночас не сліпо 

підкорятися і йти за ними, а поважати і мати змогу брати приклад, водночас, 

ідучи власним шляхом. Вважають себе унікальними, як і поставлені цілі. 

Отримують задоволення від власної діяльності. Є соціально включеними та 
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вміють спілкуватися ефективно. Вміють та можуть при потребі контролювати 

прояви своїх емоцій. За потреби можуть сказати про те,  що їм не подобається чи 

дратує, проте при цьому вони зважають на стан іншої особи. Не схильні втікати 

від проблем та спілкування у регресивний спосіб, проте можуть отримувати 

задоволення від перебування на природі, самозанурення. 

Досліджувані в межах другого кластеру характеризуються відносно 

низькими показниками нарцисизму, проте водночас рівень маніпулятивної 

поведінки є в межах середнього. До себе ставляться позитивно, проте є 

імовірність відчуття власного безсилля, страху і інколи це важко регулювати. 

Майже завжди присутня надія та віра у те, що навіть з дуже важких ситуацій 

можна знайти вихід. У деяких ситуаціях характерною є певна невпевненість у 

власних силах, з помірним прагненням підтримки від оточуючих, їм також буває 

необхідна присутність авторитету, людини, яка б могла повести за собою або 

просто особа, на яку б можна було рівнятися. Проте думки та переконання тих 

осіб не є вирішальними чи обов’язковими до наслідування. Вони здатні 

висловлювати власні негативні емоції та не є залежними від оточуючих у цьому 

плані. Деколи можуть погано контролювати власні емоції. Для них певною 

мірою характерні соціальна ізоляція та регресивний відхід від спілкування, 

діяльності, проте вони не є яскраво вираженими, що свідчить про наявні навички 

спілкування. Проте, водночас важливими є бажання та потреба побути наодинці, 

самозануритись, спостерігати за собою, власними думками, поведінкою. Для 

досліджуваних властиво мати доволі стійку систему цінностей. Також в них 

виражене прагнення до самореалізації та саморозвитку. Вони отримують 

задоволення від обраної сфери самореалізації більшою мірою через внутрішні 

фактори, аніж зовнішні. 

Література 

1. Доценко Е. Л. Психология манипуляции / Е. Л. Доценко. – М.: Прогресс, 

1996. – 396 с. 

2.  Знаков, В.В. Макиавеллизм, манипулятивное поведение и 

взаимопонимание в межличностном общении [Текст] / В.В. Знаков // 

Вопросы психологии. – 2002. – №6. 

3.  Сидоренко Е. В. Тренинг влияния и противостояния влиянию / Е. В. 

Сидоренко. – СПб. : Речь, 2007. –256 с. 
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Здавна сновидіння належали до числа найбільших загадок людства. Поява 

наукових спроб пояснити зміст сновидінь завжди супроводжувалася існуванням 
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думки про їхнє магічне, надприродне походження, адже до кінця пояснити їх 

виникнення було надзвичайно складно. Чимало у розуміння природи сновидінь 

привнесли фізіологічні вчення (І. Павлов, А. П’єрон), великий внесок у тлумачення 

снів зробив психоаналіз (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг та ін.). 

Особливий інтерес викликає розуміння перебігу несвідомих процесів у 

підлітків. Розкриття специфіки їхніх сновидінь може стати, за висловом З. Фрейда, 

«королівською дорогою у несвідоме», що для шкільного психолога та близьких стане 

підказкою, як допомогти підлітку у процесі адаптації до дорослого життя. 

Символічна мова сновидінь може допомогти отримати не соціально бажану 

інформацію, яку підлітки схильні повідомляти дорослим, аби ті не заважали їм 

пробувати та діяти самостійно, а істинні дані про їхній емоційний стан, основні 

проблеми, труднощі, що виникають, мотиви, а, отже, і вибудувати м’які, безпечні 

для взаємодії із підлітком способи його психологічної підтримки. 

З метою виявлення особливостей змісту сновидінь підлітків, та зв’язків 

характеристик снів та індивідуально-психологічних якостей підлітків, було 

проведене дослідження, у якому взяли участь 50 школярів віком 13-14 років, учні 8-9 

класів, 19 хлопців та 31 дівчина. Серед використаних емпіричних методів – 

анкетування, тестування (16-факторний опитувальник Кеттела), малювання 

власного сновидіння. Інтерпретація малюнків здійснювалася на основі 

виокремлених параметрів як положення на аркуші, характер ліній, гострота 

ліній, базові кольори, наявність певних елементів малюнку тощо, значення яких 

трактувалося на основі стандартизованих інтерпретацій проективних методик – 

Неіснуюча тварина, Будинок-Дерево-Людина, 8-колірний тест Люшера. Окремо 

аналізувалася також загальна тематика малюнку. 

За результатами дослідження встановлено, що зміст сновидінь підлітків 

відображає основні питання підліткового віку, зокрема, аспекти міжособистісної 

взаємодії, професійного зростання, амбівалентності емоцій та почуттів, 

прагнення бути дорослим та доводити свою зрілість іншим тощо. Так, 74% 

виконані у вертикальній площині, що є свідченням концентрування на конкретній 

справі, цілеспрямованості. Практично половина малюнків відображають ідею 

динаміки, що також можемо трактувати як символічне відображення спрямованості 

підлітків на розвиток. Значна кількість малюнків, на яких є дорога, дає змогу 

стверджувати про важливість питань соціалізації та стосунків з іншими для 

досліджуваних. Виразний соціальний інтерес підлітків підтверджений наявністю 

зображень людей на 60% малюнків. 

18% малюнків сновидінь підлітків зображають шкільне життя: у малюнках є 

споруда школи, підручники, в описах акцентується перебування на уроках, дорога 

до школи. Зображення школи у більшості було виконано сірим, чорним, 

коричневим кольорами., адже для них школа – буденність. Характерна особливість 

зображення споруди школи – під лінійку, причому так малюється лише школа, 

більшість інших елементів виконані у вільній формі, від руки. Це наштовхує на 

думку про страх підлітків перед невідоповідністю шкільним правилам, бажанням 

відповідати вимогам, що ставляться перед ними.  
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Простежені певні специфічні характеристики сновидінь залежно від статі. 

Хлопцям притаманні малюнки, на яких відображена важливість для них власного 

соціального статусу їхні малюнки також частіше, ніж у дівчат, розміщені у верхній 

частині аркуша, що вказує на дещо завищений рівень домагань. У дівчат, порівняно 

з хлопцями, специфічно зображені люди: вони не просто схематичні, але із 

вираженими частинами тіла. Можна зробити висновок про переживання дівчат за 

власний зовнішній вигляд, великий акцент на розвитку та прояві себе як красивої, 

прагнення бути привабливою, подобатися. Дівчата також частіше малювали водні 

об’єкти: річки, озера тощо, що вважається символом емоційності (хлопцям 

притаманне приховання емоцій на це вказує більша кількість малюнків у чорно-

білій гамі). 

Встановлено, що майже 70% учнів запам’ятовують власні сни, частіше це 

спостерігається у підлітків із більшою кмітливістю (вищими показниками за 

фактором В; r=0,37) та авантюрністю, соціальною відкритістю, сміливістю (фактор 

фактор Н; r=0,44). Імовірно, у цих підлітків менше заборонених тем, адже більша 

розкутість тому те, що проривається із несвідомого через зміст сновидінь у меншій 

мірі піддається контролю внутрішньої «цензури» (за З. Фрейдом, контролю Супер-

Его) та сприяє кращому запам’ятовуванню снів. Часта повторюваність сновидінь 

характерна недовірливим підліткам (фактор L; r=-0,37). За наявності повторюваності 

сновидінь у підлітка варто фокусуватися на пошуку проблемності у стосунках з 

іншими, причини яких лежать у внутрішній напруженості, що він переживає, через 

невміння довіряти, зосередженість інтересів на собі та неготовність приймати 

позицію іншої людини.  

Із характеристик малюнків сновидінь підлітків можна говорити також про 

характеристики побудови стосунків з іншими. Зокрема, ті, хто розташував свій 

малюнок сну в центральній частині, має вищі показники сили Я (фактор С; r=0,52), 

вищу самооцінку та цілеспрямованість (фактор Q3; r=0,51), відвертість у спілкуванні 

(фактор N; r=-0,37), порівняно із тими, чий малюнок зміщений в одну із сторін на 

аркуші. Зображення гострих кутів підлітками, що може свідчити про їхню 

нездатність до кінця контролювати своїх агресивних імпульсів, пов’язане із 

факторами С та Q3, тобто більш імовірно мають конфліктний образ себе, що 

позначається і на стосунках з іншими. Робота психолога із агресією, розвитком 

навиків самоконтролю та самооцінкою підлітка може стати орієнтиром для 

вирішення репрезентованої у його сні проблеми.  

Отже, у результаті проведеного аналізу специфіки психологічного змісту 

сновидінь підлітків та їхнього ставлення до цього феномену було встановлено ряд 

особливостей, що можуть мати значний науковий інтерес та важливе практичне 

значення. Запропонований проективний малюнковий метод дослідження 

сновидінь підлітків можна вважати ефективним, адже він дає змогу в значній мірі 

уникати соціально бажаних відповідей та отримати чимало інформації про 

особливості особистісного становлення підлітків. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ ІЗ 

РІЗНИМИ ТИПАМИ НАВЧАЛЬНИХ МОТИВІВ 

Жук Софія 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Філософський факультет, кафедра психології 

Науковий керівник: доц. Проць О.І. 

  

В житті людини, приходить такий період, коли питання про здобуття 

майбутнього фаху постає досить гостро і потрібно приймати важливе рішення.  

В даній роботі ми досліджували особливості професійної орієнтації учнів 

старших класів в залежності від характерних їм навчальних мотивів. 

Розглядаються ці поняття в контексті навчальної діяльності та встановлюються 

взаємозв’язки між ними з метою вдосконалення організації процесу 

профорієнтації та підвищення її ефективності для сучасної молоді.  

Профорієнтація – це науково-практична система підготовки особистості до 

вільного та свідомого вибору професії. Метою – є допомога учневі у виборі сфери 

діяльності, а в ній професії, яка б відповідала його здібностям і можливостям, 

сприяла розвитку професійних нахилів та інтересів [5, с. 178 ]. 

Саме профорієнтація має ставити знак рівності між життєвими 

прагненнями молоді й суспільними потребами в трудових ресурсах на ринку 

праці. Безумовно, найбільш значущою тут є мотивація, зумовлена 

інтелектуальною ініціативою й пізнавальними інтересами [1]. Схожі проблеми 

намагався вирішити Ф.Р. Дунаєвський, який вивчав проблему динамічності 

професійної орієнтації, закономірності професійної орієнтації; В.В. Давидов, Л.Б. 

Ітельсон, А.В. Петровський  досліджували джерела мотивації, зокрема 

навчальної. Особливо актуальною є потреба в якісній профорієнтаційній роботі 

зважаючи на сучасні соціальні та економічні особливості суспільства. 

Вимога до фахівця сьогодні – висока кваліфікація, знання, уміння бути 

організатором, здатним на практиці застосовувати принципи наукової 

організації праці. Сучасний фахівець - це людина високої культури, широкої 

ерудиції, в цілому, це справжній інтелігент нового суспільства [2, с. 168 ]. 

Істотним гальмом розвитку профорієнтації є те, що вона, зазвичай, 

розрахована на такого собі усередненого учня; відсутній індивідуальний, 

диференційований підхід до постаті обираючого професію [4]. 

Важливим також є те, що у профорієнтації школярів необхідно 

використовувати комплекс доповнюючих один одного психолого-педагогічних 

форм і методів. Також практика переконує, що лише ознайомлення з існуючими 

спеціальностями недостатньо, молодь може добре знати низку професій, до 

багатьох виявляти схильності, але не завжди у змозі обрати відповідну [2, с. 164]. 

Багато дослідників вважають основним новоутворенням у старшому 

шкільному віці особистісне та професійне самовизначення. Зокрема, І.В. 

Дубровіна зазначає, що основним особистісним новоутворенням юнацького віку 

є психологічна готовність до самовизначення та процес формування цього 

новоутворення [3, с.74]. Тут має місце й психологічна готовність до змін. 
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Для дослідження особливостей профорієнтації у зв'язку з навчальними 

мотивами були залучені 15-17 річні  учні 10 і 11 класів, у кількості 81 особи. 

 Отримані результати засвідчили, що: 

1) Старшокласників більше приваблюють сфери діяльності, які не 

регламентують чітких умов і правил, а допускають використання фантазії, 

художнього смаку і креативності.  

2) Хлопці найбільш схильні до вивчення інформатики, на відміну від дівчат, 

які найчастіше обирають медицину, право та мови, що не дивно, адже саме ці 

спеціальності зазвичай найбільш приваблюють до себе перспективністю та 

високооплачуваністю. 

          3) Професійна прямованість пов’язана із керівними ролями, 

домінантністю, визнанням, супроводжується навчальними мотивами 

матеріального добробуту і досягнення успіху; 

         4) Сучасним школярам-старшокласникам притаманні складні погляди 

на життя, гнучкість, незалежність рішень, самостійність, відповідальність за свої 

вчинки і незалежність від оточення в плані вибору майбутнього фаху. 

         5) Лише 6 осіб з усієї групи досліджуваних добре орієнтуються на своїх 

майбутніх навчальний і професійних можливостях і особливостях ринку праці 

         6) Виявлена ще одна цікава особливість – в учнів 11 класів, в порівнянні з 

учнями 10-х, зростає інтерес до математики. Можлива причина в тому, що при 

вступі у ВНЗ  математика – часто затребуваний для здачі предмет.  

7)  В результаті кластерного аналізу отримано 3 групи учнів: у 1 - домінують 

мотиви престижу, матеріального добробуту і орієнтації на соціально залежну 

поведінку при відсутності пізнавального мотиву, в 2 - домінують соціально 

орієнтований мотив  обов’язку і відповідальності, пізнавальний мотив, 

представники 3 кластера відмінні сильно вираженим мотивом зовнішнього 

примусу/ уникнення покарання. 

Можна підкреслити, що психологам вартує звернути більше уваги на 

поінформованість учнів, багато з яких, слабо уявляють, що їх чекає після 

закінчення школи і не знають всіх своїх можливостей і перспектив. Важливо 

слідкувати, щоб при виборі випускником свого фаху, думка, порада чи настанова 

батьків (іншого оточення), не була вирішальною, заохочується стимулювати в 

школяра бажання взяти особисту відповідальність за свій вибір, який має бути 

зроблений свідомо. 
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Абсентеїзм (лат. absens (absentis) –  відсутність) означає відсутність 

індивідуумів у визначеному місті у зазначений час та пов’язане з цим 

невиконання відповідних соціальних функцій. [2] 

Абсентеїзм – невід’ємний атрибут політичної системи, побудованої на 

принципах демократії і свободи. Він є феноменом політичного життя будь-якого 

демократичного суспільства і правової держави. 

Під абсентеїзмом розуміється форма електоральної поведінки, що 

знаходить своє відображення у відмові від участі громадян у виборах, що 

обумовлено байдужістю або протестним ставленням до виборних органів влади 

чи інституту виборів у цілому. Низький рівень явки є серйозною проблемою.  

Аналіз суті, причин, чинників та наслідків абсентеїзму дає змогу 

запропонувати шляхи його подолання. 

Молодь відіграє дедалі більшу роль у суспільно-політичних перетвореннях, 

що відбуваються в країні, активно підтримує політичний курс на здійснення 

демократичних реформ, бере участь у розбудові демократичного суспільства. 

Саме молоді люди часто ініціюють політичні і духовні зрушення, адекватні 

викликам часу. Вона відіграє дедалі більшу роль у суспільно-політичних 

перетвореннях, що відбуваються в країні, активно підтримує політичний курс на 

здійснення демократичних реформ, бере участь у розбудові демократичного 

суспільства. [3] 

Важливо усвідомити, що студентські проблеми абсолютно взаємопов’язані з 

проблемами вдосконалення суспільних відносин в цілому, що демонструє 

виявлений нами зв'язок між політичним й академічним абсентеїзмом. 

Дослідженнями політичної участі й феноменом абсентеїзму займаються 

вчені різних галузей – психології, політолології, права, соціології та ін.. 

Проблематикою абсентеїзму займаються такі науковці, як М. Ставнійчук, Н. 

Заєць, В. Кравченко, Ю. Бушенєва, З. Джандубаева, І. Поліщук, Є. Юрійчук, В. 

Васютинський, Н. Ротар,  Ю. Бушенєва та ін.  

За радянських часів проблема абсентеїзму на прикладі СРСР практично не 

досліджувалася, основна маса робіт була присвячена критиці абсентеїзму в 

західних державах, причини неявки виборців до урн пояснювалися негативним 

впливом капіталістичної суспільної формації. 
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Серед українських вчених, можна назвати Р.В. Губань, Ю.Г. Волкова, В.І. 

Добренькова.,Є. І. Головаха, А.Л. Деркач, Н.В. Паніна, Р.І. Губань, М.О. Оверчук. 

[1] 

Проте досі відсутній вичерпний перелік чинників, які сприяють низькій 

політичній участі громадян у  виборах. Е. Переа дослідила причини абсентеїзму у 

15 країнах Західної Європи і дійшла висновку, що серед головних чинників 

неучасті у виборах є індивідуальні мотиви, водночас простежується вплив дії 

різних  інституційних стимулів. На думку дослідниці, дуже складно вивести 

загальноприйнятні залежності між абсентеїзмом й індивідуальними та 

інституційними стимулами. В контексті даної теми, вважаємо актуальним, 

досліджувати саме соціально-психологічні чинники політичного абсентеїзму 

молоді. 

З метою виявлення соціально-психологічних чинників політичного 

абсентеїзму в молоді було проведене дослідження. У дослідженні взяли участь 

студенти ЛНУ ім. Івана Франку, НУ «Львівська політехніка» та технологічного 

коледжу НУ «Львівська політехніка», віком від 17 до 26 років. Загальна кількість 

досліджуваних становить 58  осіб, серед яких  22 хлопців та  36 дівчат. 

Для емпіричного вивчення соціально-психологічних чинників політичного 

абсентеїзму в молоді було використані такі методи та методики дослідження: 

— Анкета ; 

— Опитувальник особистісної зрілості  О.С. Штепи; 

— Методика діагностики показників і форм агресії А. Басса і А. 

Дарки; 

— Методика «рівень суб’єктивного контролю» Роттера; 

— Опитувальник « способи копінг-стратегії» (Ways of Coping 

Questionnaire, WCQ) Р. Лазаруса і С. Фолкман. 

У нашій роботі досліджувались соціально-психологічні чинники  

політичного абсентеїзму молоді. Виявлено, що схильність особи до копінг 

стратегії ухилення-уникнення, може спричиняти до схильності особи до 

політичного абсентеїзму. Зв'язок між рівнем суб’єктивного  контролю й 

схильністю до політичного абсентеїзму не встановлено. Проте встановлений 

зв'язок між індексом політичного абсентеїзму, задоволеністю матеріальним 

становищем, синергічністю й високим самосприйняттям. Було також виявлено, 

що індекс політичного абсентеїзму значною мірою пов'язаний з індексом 

академічного абсентеїзму, який в свою чергу пов'язаний з агресією, глибинністю 

переживань й життєвою філософією.  
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Формування ідентичності, здатність приймати власні рішення та брати на 

себе відповідальність за свої вчинки і дії відбувається в юнацькому віці (15-21рік). 

Цей період характеризується становленням цілісного Я-образу, усталенням 

самоповаги, усвідомленням власної неповторності та індивідуальності, а також 

пошуком сенсу життя. В юнацькому віці відбувається формування цінностей і 

моральних принципів, наполегливості, впевненості у своїх силах, усвідомлення та 

виконання своїх обов’язків та зобов’язань, що є передумовами розвитку 

асертивності. 

У психології асертивність розуміється як якість особистості, як здатність 

людини конструктивно відстоювати свої права, демонструвати позитивне і 

шанобливе ставлення до інших людей, як здатність захищати власні інтереси, 

формулювати і відстоювати свою думку, вільно висловлювати свої почуття й 

емоції, досягати поставленої мети, при цьому не порушуючи права інших людей 

і брати на себе відповідальність за свою поведінку. 

Асертивність як якість особистості означає її автономність, незалежність від 

чужої думки й оцінки навколишніх людей, здатність самостійно планувати 

власне життя й здійснювати свої плани. Асертивна людина характеризується 

чітким викладом своїх переконань, який поєднується з увагою і повагою до думок 

і почуттів інших, неасертивна – характеризується агресивною, пасивною або 

агресивно-пасивною спрямованістю в поведінці.  

З метою вивчення психологічних чинників схильності до асертивності в 

юнацькому віці, нами було проведено дослідження, в якому приймала участь 61 

особа, серед яких 32 хлопців та 29 дівчат.  

Для дослідження було використано методики, спрямовані на вивчення 

показників асертивності  – “Тест-опитувальник компонентів асертивності” О.П. 

Саннікової, О.І. Саннікова, Н.М. Подоляк та “Тест на асертивність” В. Каппоні та 

Т. Новака, та  методики, спрямовані на вивчення психологічних чинників, що 

гіпотетично пов’язані зі схильністю до  асертивності  –  самоактуалізаційний тест 

(САМОАЛ) А. Ф. Лазукіна, в адаптації Н. Ф. Каліної,  “Тест впевненості в собі” 

В. Г. Ромека   та  ”Тест-опитувальник самоставлення”  В. В. Століна, 

С.Р.Пантилєєва. 

У результаті опрацювання отриманих даних, з’ясувалось, що саморозуміння, 

самоповага, незалежність в бажаннях і міркуваннях, підприємливість в 

соціальних контактах,  здатність запропонувати власний спосіб вирішення 

проблемної ситуації та зацікавленість в результативності взаємодії з оточуючими, 

здатність контролювати свої дії та їх результати, прагнення до самоактуалізації та 
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здатність використання актуальних можливостей є психологічними чинниками 

схильності до асертивності в юнацькому віці. 

Також, результати проведеного дослідження свідчать, що особи більш 

схильні до асертивності, позитивніше сприймають себе і ставляться до себе, 

очікують позитивного ставлення оточуючих, спрямовуючи на це свої зусилля, є 

більш контактними в спілкуванні, позитивно оцінюють свій вибір та обрану 

альтернативу поведінки, проявляють більший самоінтерес та здатні до 

спонтанності, а також для них меншою мірою характерне самозвинувачення 

порівняно з особами менш схильними до асертивності.  

Асертивність – це вміння, яке можна набути, розвиваючи рефлексію, 

критичність мислення, а також  через визначені соціальні  ситуації, які 

формуються в рольовій грі чи в реальних умовах.  Виявлено, що шанси опанувати 

асертивні вміння взаємозалежать від самоповаги, здатності прийняття рішення і 

контролю своїх дій та їх наслідків. Можливість навчитися асертивності позитивно 

корелює з незалежністю у судженнях і міркуваннях, саморозумінням, 

аутосимпатією та позитивною оцінкою своїх вмінь і навичок, самоповагою та 

негативно із самозвинуваченням. Дії для застосування та  подальшого  розвитку 

асертивності тим інтенсивніші та цілеспрямованіші, чим більше людина 

проявляє самоінтерес.  

Цілеспрямовано формувати асертивну поведінку можна комплексно, 

залучаючи соціальні інститути чи за допомогою спеціально розроблені тренінгів 

для неспеціалістів. 
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Мотивація навчальної діяльності посідає особливе місце у структурі 

мотивації. Якщо розглядати навчання як процес набуття індивідуального досвіду, 

то стає зрозумілим, що саме мотиви навчання – перші у структурі мотивів 

людини і багато в чому зумовлюють всю її активність.  
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Важливість вивчення мотивів навчання є загальновизнаною, і тому існує 

значна кількість відповідних досліджень. Мотивація навчання за значимістю є 

другим фактором після здібностей, який визначає рівень досягнень [1]. 

Питання щодо навчальних мотивів студентів розглядали Алексєєва М., 

Бабанський Ю., Білоус В.,  Богословський В.,  Василенко Л.,  Виноградова А., 

Галузяк В., Горюнова Л., Давидов В.,  Ельконін Д.,  Заброцький М.,  Занюк С.,  

Ільїн Є., Козаков В., Коваленко О., Максименко С., Маркова А., Матись Т., 

Мільман М., Оконя В., Орбан-Лембрик Л., Орлова А., Савонько О., Савчина М., 

Сметанський М., Степанова А., Цимбалюк А., Цимбалюк С.,  Шматков Є., Шахова 

В.,  Рубінштейн С. та  інші. 

Отож, слід з’ясувати, що таке навчальна мотивація. Навчальна мотивація є 

самостійним видом мотивації особистості. У психолого-педагогічній літературі 

не існує єдиного розуміння  навчальної  мотивації  та  класифікації  навчальних 

мотивів. Різні дослідники використовують подібні, але не синонімічні, поняття  

для  позначення  цього  феномену,  а  саме:  навчальна мотивація, мотивація 

навчання, мотивація навчальної діяльності, мотиваційний синдром.  

І. О. Зимня  [3]  визначає  навчальну  мотивацію  як  окремий  вид мотивації, 

що включено в діяльність навчання  або  навчальну діяльність. Навчальна 

мотивація  визначається  специфічними  чинниками: освітньою системою та 

закладом  освіти; особливостями організації освітнього процесу; особливостями 

суб’єктів навчальної  діяльності; суб’єктними  особливостями  педагога і, 

передусім, системою його відношень до студента; специфікою навчальної 

дисципліни. 

На думку А.К. Маркової [5] навчальна мотивація має ієрархічну будову: до  її  

складу  входять  потреби  в  навчанні,  мета  навчання,  емоції, ставлення та 

інтерес. 

О.В. Карпова [4] запропонувала розглядати навчальні мотиви як 

інтегративний ефект взаємодії двох основних категорій  детермінант – загальних 

(категорія ступеня організації структури особистості  та її мотиваційної сфери) і 

специфічних (категорія містить чинники діяльнісного плану). Мотиваційну сферу 

особистості у навчальній діяльності, на думку О.В. Карпової, створено на основі 

ієрархії п’яти основних рівнів: метасистемний; системний; субсистемний; 

компонентний та елементний. 

На думку Л.І. Божович всі навчальні мотиви  можуть бути поділені на дві 

великі категорії. Одні з них пов’язані із змістом власне учбової діяльності і 

процесом її виконання; інші  з ширшим взаємовідношенням людини з 

навколишнім середовищем. До перших відносяться пізнавальні інтереси, потреба 

в інтелектуальній активності і оволодінням новими уміннями, навиками і 

знаннями; інші  пов’язані з потребою в спілкуванні, в оцінці і схваленні людини, 

з бажанням студента зайняти певне місце в системі доступних йому суспільних 

відносин [2]. 

На думку Н.Н. Власової, існує два плани мотивації  довільний і 

мимовільний. Довільний план мотивації виявляється тоді, коли мотиви у 
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студента викликаються довільно без сторонньої допомоги. Мимовільний план 

мотивації виявляється в тому разі, якщо мотиви хтось спеціально формує.  

Усі навчальні мотиви поділяють на групи, зокрема, пізнавальний, 

соціальний і особистісний. Пізнавальний мотив проявляється в інтересі до  

отримання знань, допитливість, прагнення до розвитку пізнавальних  здібностей, 

отримання задоволення від інтелектуальної діяльності. Соціальний мотив 

полягає в усвідомленні соціальної значущості учіння, соціальна важливість 

набуття знань, розуміння  особистісно-розвивального  значення учіння, потреба в  

розвитку  світогляду  і  розуміння навколишнього світу. Особистісний мотив 

зумовлений почуття власної гідності і  честолюбство, бажання мати авторитет 

серед однолітків, наслідування референтних однокласників та одногрупників. 

На думку Дзюбко Л.В., існує п’ять рівнів формування навчальної мотивації: 

високий рівень навчальної мотивації, навчальної активності; хороша навчальна 

мотивація; позитивне ставлення до місця навчання, але навчальний заклад 

приваблює позаучбовою діяльність; низька навчальна мотивація; негативне 

ставлення до навчального закладу та навчального процесу, дезадаптація [5]. 

Отже, навчальна мотивація – це окремий  вид мотивації, складна система, 

яка має ієрархічну будову, складається з категорій  детермінант і визначається 

специфічними чинниками.  
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Психологічне насильство поряд з іншими видами насилля є 

найпоширенішим [3, 4]. Сьогодні у світі, а також і в Україні, все більше людей 

говорять про те, що часто стикаються з словесними образами, агресивністю, 

нестриманістю тощо. Психологічне насильство – це навмисний вплив, який 

скерований на іншу людину, має негативне забарвлення та негативні наслідки, а 
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також базується на владі, домінуванні, деспотизмі та контролі. За даними 

Американської гуманістичної організації, переважаючу більшість потерпілих 

(близько 95%) від сімейного насильства у світі становлять жінки й дівчата [2, 4]. 

В рамках розвитку тієї ж Американської гуманістичної організації створена 

програма вивчення наслідків психологічного насильства, яка включає визначення 

діапазону шкоди, яку зазнають жертви психологічного насильства, починаючи 

від низької самооцінки, неспокою, хронічного стресу, фобій, безсоння і нічних 

кошмарів, до посттравматичного стресу, депресії і суїцидальних думок [4, 5]. 

Психологічне насильство, на відміну від інших видів насилля, є досить 

розмитим поняттям і важко діагностується. При дослідженнях жінок, які 

зазнавали психологічного насильства, його фіксували за станом психологічного 

дискомфорту, який відчуває жінка при спілкуванні з чоловіком, включаючи 

переживання страху та приниження [1].  

Дослідники зазначеної проблеми сходяться в тому, що для жінок-жертв 

психологічного насильства є характерними пасивно-споглядальна позиція, 

почуття страху, тривожність, терплячість, поступливість, ригідність установок. 

Відзначається наявність низької самооцінки, невпевненості в собі, залежності від 

чоловіка, неврівноваженості, яка може виявлятися у підвищеній емоційності, 

вразливості або неадекватних реакціях, агресивності [2, 3]. 

 Тривалий негативний словесний вплив, який є однією з форм 

психологічного насильства, призводить до постійного знецінення насильства 

жертвою – ситуація сприймається «нормально». Особа, яка знаходиться у 

ситуації психологічного насильства, втрачає довіру до себе (виникають сумніви у 

власній психологічній повноцінності), з’являється пасивність, страх, депресія, 

змінюється самооцінка. Підкреслюється, що часто жінки, які потерпають від 

сімейного насильства, мають виражені акцентуації характеру – депресивну, 

тривожну, демонстративну.  

Окрім цього, особливостями жінок-жертв психологічного насильства 

виступають: невисокий освітній та культурний рівень, амбівалентність почуттів, 

порушення статеворольової ідентифікації, зовнішній локус контролю [3].  

Таким чином, жінки, що відзначаються вказаними рисами, справді є досить 

вразливими щодо сімейного насильства: через свою залежність і пасивність, 

нездатність постояти за себе (тривожні та депресивні жінки) або 

неврівноваженість, емоційні сплески (істеричні, демонстративні жінки), вони є 

потенційними жертвами насильства, насамперед з боку власних чоловіків [3]. 

Часто психологічне насильство має місце у повсякденному житті, а також у 

родинному колі, проте найбільше досліджувались жінки, які піддавались 

насильству з боку власних чоловіків [1, 2, 3]. Проблема психологічного насильства 

з боку інших членів родини є маловивченою та не досліджувалась. 

Отож, за результатами теоретичного дослідження можемо говорити, що 

жінка, яка піддається зазначеному виду насильства часто знаходиться у стані 

психологічного дискомфорту, який включає почуття роздратування, образи, 

приниження, «звикання» з образливою поведінкою, сумніви у «нормальності» 
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власних почуттів і психологічного стану. І наслідком цього постійного 

психологічного насильства є особистісні зміни. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТИВНОЇ КАРТИНИ ЖИТТЯ ОСІБ, 

ЯКІ НЕ ПРАЦЮЮТЬ ЗА ФАХОМ 
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Львівський національний університет імені І. Франка 
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 Суб’єктивна картина життя – психічний образ, у якому відображені 

соціально зумовлені просторово-часові характеристики життєвого шляху 

(минулого, сьогодення й майбутнього), його етапи, події та їх взаємозв’язки [1]. 

Ключовими поняттями суб’єктивної картини життя, є поняття «життєвого 

шляху» , самореалізації та професійної самореалізації. Самореалізація — це 

розгортання можливостей розвитку «Я» за допомогою особистих зусиль, спільної 

діяльності, спільної творчості з іншими людьми (ближнім і дальнім оточенням), 

соціумом та світом в цілому [2]. 

Професійна самореалізація – це процес, що охоплює весь трудовий шлях 

особистості, від виникнення професійних намірів, до виходу із трудової 

діяльності. 

Професійна реалізація особистості на її життєвому шляху передбачає такі 

основні етапи: професійне самовизначення, професійне становлення в обраній 

сфері діяльності, фахове зростання і розвиток компетенції [3]. 

http://www.owl.ru/rights/no_violence/
http://cfscom.org/index.php/stati/58-socialno-psyhologichna-harakteristika-osib-yaki-zaznaly-nasylstva-v-simji
http://cfscom.org/index.php/stati/58-socialno-psyhologichna-harakteristika-osib-yaki-zaznaly-nasylstva-v-simji
http://www.americanhumane.org/children/stop-child-abuse/fact-sheets/emotional-abuse.html
http://www.americanhumane.org/children/stop-child-abuse/fact-sheets/emotional-abuse.html
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Таким чином, професійну самореалізація можна трактувати, як розкриття 

якостей, можливостей, здібностей та досягнення максимуму потенціалу в 

професійній діяльності. 

Труднощі самореалізації у професійній сфері залежать як від зовнішнього 

фактора (соціального), так і внутрішнього (рівня самоповаги і самосприйняття, 

особливостей ціннісно-мотиваційної сфери, комунікативних, емоційно-вольових 

характеристик).  

Професійна самореалізація, є надзвичайно важливою на шляху 

професійного становлення особистості, оскільки саме професійна діяльність 

слугує основним критерієм, що дає людині можливість з’ясувати, вдалося її 

життя чи ні. 

Визначними аспектами досягнення професійної успішності є мотиваційно-

вольові та індивідуально-психологічні особливості особистості.  

З метою виявлення особливостей суб’єктивної картини життя осіб, що не 

працюють за фахом, було проведено дослідження. Групу досліджуваних 

складали 60 осіб, з яких 27 осіб чоловічої статі, та 33 жіночої статі. Досліджувані 

мають різну освіту ,стаж, та відповідно різне матеріальне становище. Вік 

досліджуваних 21-48 років. З них 31 особа не працює, та 29 працюють за фахом. 

Для емпіричного вивчення особливостей суб’єктивної картини життя осіб, 

що працюють за фахом, використано такі методики: Методика суб’єктивної 

картини життя; Методика визначання задоволеності життя; Методика Ш. 

Шварца для вивчення цінностей особистості; П’ятифакторний особистісний 

опитувальник Р. МакКрае, П. Коста («Велика п’ятірка») 

В ході дослідження було виявлено такі особливості:  

-особи, які не працюють за фахом, є менш задоволені своїм життям, та 

матеріальним становищем, у порівнянні з особами, що працюють за фахом . 

-досліджувані, які не працюють за фахом схильні вважати активним 

періодом свого життя – триваліший відрізок часу (9 років), він у них починається 

швидше (з 16 років) і закінчується орієнтовно в 25 років, коли у досліджуваних 

фахівців, активний період тільки починатиметься (з 26 років). В період з 86 років 

оцінка насиченості життя подіями в однаковій мірі спадає, як у досліджуваних 

фахівців, так і тих, хто не працює за фахом.  

        - чоловіки, які не працюють за фахом, схильні бути більше задоволені 

своїм життям, ніж чоловіки, які працюють за фахом. На відміну від чоловіків , 

жінки, які не працюють за фахом, є менш задоволені своїм життям, у порівнянні 

з жінками, що працюють за фахом. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИКА 
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Філософський факультет, кафедра психології 

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Петровська І. Р. 

 

Імідж політичного лідера формується в масовій свідомості в результаті 

тривалого зовнішнього впливу і має стереотипний характер, тобто залишається 

незмінним або міняється дуже повільно. Формується імідж як стихійно 

(несвідомо), так і свідомо, тобто відстежуються особливості сприймання політика 

його виборцями, і відбувається цілеспрямована робота з метою підтримки або 

створення сприятливого образу. Це «наглядний прояв того чи іншого фрагменту 

реальності, що втілює рекламну ідею в виразній, нерідко символічній формі, що 

легко запам’ятовується» [1, с. 4]. 

 Імідж є емоційно забарвленим образом політика, тому виборчі кампанії 

намагаються представити політика так, щоб він викликав позитивні емоції. 

Спілкування лідера з виборцями опосередковується ЗМІ, тому більшість 

небажаних рис лідерів можуть і не попасти на очі загалу. 

З метою вивчення сприйняття виборцями політиків було проведено низку 

досліджень. Дослідження, реалізовані в рамках соціальної психології показують, 

що в сприйнятті політків, як і в сприйнятті звичайних людей є важливими два 

виміри: компетенція і моральність. Перший вимір включає інтелігентність, 

ефективність в реалізації цілей і сумлінність, натомість, другий вимір пов'язаний 

з чесністю та щирістю політиків.  

Проведені дослідження в рамках семантичного підходу показують на більшу 

кількість характеристик, важливих в сприйнятті політиків. В Італії 

ідентифіковано дві, в США – три характеристики (Caprara, Barbarelli I Zimbardo 

2002), в Польщі – чотири (Gorbaniuk, 2009).  Серед суттєвих вимірів були: 

компетенція (інтелігентність, цілеспрямованість і реалістичність), відсутність 

дружелюбності (скандальність, безкомпромісність і макіавеллізм), екстраверсія 

(відкритість до інших, енергія), і порядність (чесність, патріотизм) [2, с. 20].  

Для аналізу особливостей сприйняття українських політиків нами було 

проведено емпіричне дослідження. На першому етапі за допомогою анкетування 

38 респондентів було визначено прикметники, якими вони послуговуються для 

опису іміджу політика, при чому йшлося про імідж «ідеального політика» та 

імідж «якнайгіршого політика». Респонденти вжили 37 прикметників з 

негативним забарвленням і 46 – з позитивним. А також вони зазначили найбільш 

популярних на сьогодні політиків, імідж яких вважають сформованим. В 
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результаті проведеного частотного та експертного аналізу остаточно було 

сформовано 20 прикметників-дискрипторів для опису іміджу політичного лідера. 

На другому етапі 56 респондентів оцінювали імідж П. Порошенко, А. 

Яценюка, Ю. Тимошенко, О. Ляшка і С. Саакашвілі (політиків, яких найчастіше 

згадували досліджувані) за допомогою 20 прикметників-дискрипторів за 5-

бальною системою оцінювання. 

Проведений факторний аналіз даних дав нам змогу побудувати 4-факторну 

модель, яка пояснює 72,47% дисперсії отриманих даних. Отже, виявлено 4 шкали-

дискриптори, які є своєрідними конструктами (компонентами) іміджу політика: 

1. Компетентність (професійність, відповідальність, мудрість)  

2. Сила (рішучість, впевненість, красномовність)  

3. Врівноваженість (скандальність, врівноваженість, тактовність)  

4. Моральність (порядність, хитрість, чесність). 

Середні значення показників іміджу досліджуваних політиків представлено 

на рис. 1. 

 

 
Рис. 1.  Середні показники іміджу політиків 

 

Як бачимо, сприймаючи іміджі згаданих політиків досліджувані 

респонденти відзначають П. Порошенко як найбільш врівноваженого, вище 

середнього оцінюють його «силу», тобто рішучість, впевненість та 

красномовність, хоча за цим параметром він значно поступається М. Саакашвілі 

та Ю. Тимошенко. За конструктом «компетентність» П. Порошенко, з точки зору 

респондентів, поступається лише М. Саакашвілі, і переважає всіх інших 

політиків. 

Цікаво, що конструкт «моральність» іміджу політиків сумарно є найнижчим 

серед всіх інших конструктів. Порядність, нехитрість, чесність оцінили на 

середньому рівні лише стосовно М. Саакашвілі (який є іноземцем), а щодо інших 

політиків, то їх «моральність» сприймається на нижче середнього та низькому 

рівні.  

Це підтверджує дані останніх досліджень щодо поглиблення кризи довіри 

населення до політичних інститутів в Україні, показники недовіри сягають 65-
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75%. Рівень довіри населення до владних інститутів є оцінкою ефективності їхньої 

діяльності, виражають їхню легітимність в очах спільноти та сподівання, що 

політичні діячі діятимуть на благо народу, задовольнятимуть нагальні інтереси та 

потреби суспільства.  
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АСОЦІАТИВНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПЕРЕЖИВАННЯ СТРАХУ СПОРТИВНОЇ ТРАВМИ 
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Якість гри спортсмена визначається низкою факторів які можуть бути  як 

об’єктивними (рівень фізичної підготовки та ситуативні умови проведення гри) 

так і суб’єктивним (особистісні особливості гравця та його передстартовий стан) 

[1]. Одним із провідних суб’єктивних факторів, який може впливати на якість гри  

є страх спортивної травми. Відповідно до досліджень американського психолога з 

питань продуктивності спортсменів Джеймса Лоера, страх може призводити до 

негативного мислення, погіршувати здатність координувати рухи та заважати 

виконанню спортивних задач. Такі зміни впливають на якість гри і навіть можуть 

призвести до травматизації. У свою чергу поганий досвід  спортсмена 

закріплюється і згодом лише посилює страх [4].  

На даний момент проблема дослідження страху спортивної травми є 

недостатньо розробленою. Попри те, що спортивні психологи, тренери та лікарі 

сходяться на думці про вирішальний вплив психоемоційного стану спортсмена 

на його продуктивність, досі не розроблено методології дослідження цього 

явища. Існує потреба в виділенні чітких критеріїв та алгоритму визначення 

наявності страху травми та особливостей впливу страху на тренування і гру.  

Страх спортивної травми, як емоція в ситуаціях загрози реальної або уявної 

небезпеки, часто є неусвідомленим, тому для його дослідження доцільним є 

використання проективних методик. Асоціативний експеримент можна назвати 

одним із найбільш підходящих методів, оскільки він поєднує у собі 

інформативність, нейтральність та легкість використання. 

Асоціативний експеримент – найбільш розроблена техніка семантичного 

аналізу, що має на меті виявити і зафіксувати реакцію досліджуваного на 
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стимульні слова. Слово-стимул активує інформацію, пов’язану з відповідною 

одиницею внутрішнього лексикону  (іконічні образи подій, сцен, предметів, 

відношень, що зберігаються в структурах епізодичної пам’яті; сценарії, 

прототипові уявлення предметів та їхніх ознак), воно викликає не ізольовану 

реакцію, а певну систему зв’язків, що утворює тло пізнавального процесу [3]. 

Словесні асоціації відображають особливості сприйняття індивідом дійсності 

крізь призму його життєвого досвіду, що допомагає зазирнути у  сферу 

несвідомого. 

Оскільки цей метод має певне психофізіологічне підґрунтя, то він може  

активувати мнестичний зв'язок між стимулом, що провокує страх та звичними 

патернами реагування на нього. Дослідження концепту страху за допомогою 

асоціативного експерименту, проведене  О. Коляденко, показало , що серед 

одиниць ментальної структури емоційного концепту домінує фрейм – структура 

репрезентації знань, у якій відображено набуту досвідним шляхом інформацію 

про стереотипну ситуацію емоційного переживання, у межах якої виділяються 4 

обов’язкових складові: причина виникнення емоції, власне емоція (суб’єктивне 

відчуття), її прояв, а також суб’єкт емоційного реагування [3]. 

 Використання вільного асоціативного експерименту для дослідження 

спортсменів має низку переваг, зокрема легкість, доступність і  швидкість 

проведення. Досліджуванні мають змогу самостійно задавати напрямок аналізу 

результатів, а вплив дослідника на процедуру проведення є незначним [2].  

Основною метою використання асоціативного експерименту  у межах 

дослідження спортивної травматизації є з’ясування  змісту, який  кожен окремий 

спортсмен вкладає в страх спортивної травми, та співставлення отриманих 

індивідуальних даних для виявлення закономірних реакцій на спортивну травму 

у межах певної групи. Використання цього методу спільно з комплексним 

дослідженням психологічних особливостей спортсменів та їх спортивної 

діяльності дасть змогу говорити про наявність зв’язків між ставленням до травми, 

особистісними рисами та якістю гри. 
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Прив`язаність до місця розглядається як емоційний зв'язок з місцем, що має 

вираження в приналежності до місця та ідентифікації з ним, а також є одночасно 

продуктом і процесом. Місця, до яких люди емоційно прив'язані, мають для них 

особистісне значення [1]. 

За основу розподілу на типи зв`язків з місцем часто беруть класифікацію, 

розроблену Д. Гумоном (D. Hummon), який виділяє 5 типів якісно відмінних 

прив`язаностей: щоденна (everyday rootedness) та ідеологічна (ideological 

rootedness) та 3 види відсутності прив`язаності – відчуження (alienation), 

відносність місця (place relativity) та незаселеність (placelessness) [3].  

З метою кращого та більш повного розуміння різних типів прив`язаності до 

місця. М. Левіцька (M. Lewicka), розвиваючи якісне дослідження Д. Гумона на 

великій вибірці в Польщі, виокремила два типи позитивної прив`язаності до 

місця: традиційна прив`язаність та активна прив`язаність. Традиційно прив`язані 

особи характеризуються високим рівнем прив`язаності до місця та локальної 

ідентичності, а також несвідомою укоріненістю до місця, в якому живуть. 

Активно прив`язані особи також мають високі рівні прив`язаності до місця та 

локальної ідентичності (local identity), проте їхня прив`язаність є більш 

усвідомленою та активно розвивається через постійне дослідження та відкриття 

їхньої місцевості [4].  

Також, М. Левіцька підтвердила існування трьох типів, які характеризують 

нестачу прив`язаності до місця: відчуження (alienation), релятивність місця (place 

relativity) та неукоріненість (placelessness). Особи з відчуженням до місця виявили 

відсутність прив`язаності до місця і були визначені, як група протилежна до 

активно прив`язаних осіб. Дві останні групи мали низький рівень прив`язаності 

до місця та ідентифікувалися більше з не-територіальними групами, такими як 

сім`я, стать, ніж з територіальними. В групі осіб, які характеризувалися 

релятивним стосунком з місцем, спостерігались позитивні установки щодо 

мобільності та можливості переселитись, разом з великим почуттям 

європейської ідентичності, порівняно з особами з групи «неукорінених». Ця 

дослідження допомогло розкрити концепцію прив`язаності до місця. 

На основі цього дослідження можна виділити деякі ключові характеристики 

осіб з різними типами прив`язаності. Можемо спостерігати, що особи, які 

прив`язані до місця (як в активний, так і в традиційний спосіб) мають загалом 

більший соціальний капітал (соціальну сітку, довіру до людей та соціальну 

активність), ніж особи з відсутньою прив`язаністю. Виявлено, що прив`язаність до 

місця сприяє виникненню почуття довіри, особливо до близьких людей, та 
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формує позитивний образ природи людини. Особи з відсутністю прив`язаності 

демонструють більшою мірою недовіру до інших, а якщо і проявляють довіру, то 

вона стосується не конкретних осіб, а загалом людей [2]. Проте, важко вивести 

причино–наслідкові зв`язки між цими даними, оскільки невідомо, що є 

первинним – прив`язаність до місця чи наявність соціального капіталу. 

Особи з традиційним типом прив`язаності виявилися найбільш 

консервативними, в порівнянні з іншими типами прив`язаності, тобто вони 

найбільше цінують безпеку, традиції та конформізм. Особи з активним типом 

прив`язаності характеризуються значно вищими показниками відкритості до 

досвіду (автономія, стимуляція, гедонізм), ніж особи з традиційним типом.  

Традиційна прив`язаність характеризує осіб як таких, які найдовше 

мешкають в певному місці, найрідше з нього виїжджають та переселяються. Такі 

особи мають добрий соціальний капітал, хороші стосунки з сусідами, які 

зазвичай є поверховими. Вони проявляють високий рівень довіри до близьких 

собі людей та поміркований до інших, характеризуються помірним рівнем 

суспільної активності. Традиційно прив`язані особи проявляють значну 

зацікавленість історією власної родини, а також історією своєї місцевості. Такі 

особи більшою мірою задоволені своїм життям та мають вищу самооцінку, ніж 

особи з відсутністю прив`язаності. Отож, особи з даним типом є міцно прив`язані 

до свого місця проживання, мають міцні суспільні зв`язки, які обмежені колом 

близьких осіб. 

Активна прив`язаність притаманна більшою мірою особам з хорошою 

освітою та високим культурним капіталом, чим завдячують більше своїй 

активності, ніж сімейній традиції. Такі особи більшою мірою, ніж особи з 

іншими типами прив`язаності, оглядають новини, слідкують за подіями міста. 

Вони мають високий суспільний капітал, який проявляється і добрих сусідських 

зв`язках, і в зв`язках з особами, які живуть поза місцем проживання, високий 

рівень довіри до людей. Також, ці особи є найбільш суспільно активними та 

мають найбільше почуття приналежності: зацікавленість історією своєї сім`ї та 

місця місцевості. Серед базових цінностей виділяються цінність на можливість 

самореалізації та цінності, які скеровані на принесення добра іншим, для 

українського суспільства характерна спрямованість на особисті цінності. Отож, 

особам з активним типом прив`язаності властиві всі якості для доброго 

функціонування – сильний суспільний капітал, сильний культурний капітал та 

міцна ідентичність. 

Результати даного дослідження можуть стати основою для побудови 

подальшого, більш детального, дослідження психологічних особливостей осіб, 

яким притаманні різні тип прив’язаності. Такі знання можуть стати основою для 

класифікації та більш глибшого розуміння феномену прив’язаності до місця. 

Зокрема, варто звернути увагу на особливості поєднання різних типів 

прив’язаності до місця, що є поширеним явищем в часи зростання мобільності 

населення. 
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Центральною фігурою сучасної освіти, що ґрунтується на засадах вільного та 

цілісного розвитку особистості, є педагог. Це пояснює посилення уваги сучасної 

науки до ціннісного-цільового стрижня діяльності педагога – його психологічних 

базових переконань. Сутність базових переконань  полягає в осмисленні 

життєвих переконань особистості, які складають ядро суб’єктивного світу і 

відбивають ставлення до оточуючих людей, до самого себе, віру в те, що в світі 

більше добра, аніж зла, віру в те, що все, не відбувається випадково, а 

підкоряється «закону справедливості», глибокій вірі в себе та оптимізмі. Дуже 

важливим є дослідити  психологічні особливості базових переконань вчителів, 

оскільки саме вони безпосередньо впливають на світогляд нових поколінь та 

відіграють у навчально-виховному процесі вирішальну роль. 

Вивчення проблеми психологічних особливостей базових переконань 

особистості вчителя репрезентовано у психолого-педагогічній літературі 

широким колом дослідників (Б.Ф. Баєв, С.Д. Максименко, О.Г. Мороз, Д.Ф. 

Ніколенко, Л.М. Проколієнко, В.А. Семиченко, О.В. Скрипченко, В.О. Сластьонін, 

Н.В. Чепелєва, Т.С. Яценко та ін.). 

 Базове переконання – це не просто набуте, а в певному розумінні 

«вистраждане» знання. Це ідея, проведена через себе, відчута, пережита, 

збагачена власним досвідом, що стала органічним елементом духовного світу 

особистості. Там, де є переконання, там є і суб’єктивна готовність до дії. 

Зрозуміти природу базового переконання, ігноруючи його спонукальну силу, 

неможливо. Людина ревно оберігає, цінує свої переконання. [1, с. 78-79]. 



Львів, 14-15 травня 2016 року     

 

36 

Отже, базове переконання особистості – складне утворення, у формуванні 

якого беруть участь і мислення, і почуття, і воля, тому воно справляє 

інтегрувальний вплив на всі вияви життєдіяльності людини. У різних аспектах 

переконання виступає в різних іпостасях: як ідея, як погляд, як особливий 

психологічний стан, мотив, регулятор поведінки, світоглядний критерій тощо [2, 

c. 58]. 

Тому, розвиток ціннісних орієнтацій тісно пов'язаний з розвитком 

спрямованості особистості. Активну участь в цьому процесі беруть, зокрема: 

установка - зайнята особистістю позиція, що виявляється у ставленні до об'єкта 

потреби, у готовності до дії, настроєності на неї, інтереси, мотиви, цілі, ідеали, які 

спонукають і спрямовують активність людини в напрямі до об'єкта - цінності; 

свідомість (самосвідомість) як здатність особи усвідомлювати свої потреби, 

інтереси, бажання, прагнення, контролювати і регулювати їх згідно з моральними 

нормами й оцінками, співвідносити із суспільними цінностями й ідеалами; 

переконання - впевненість, оптимістична віра в успішність реалізації носієм 

цінності конкретних потреб та інтересів; вибір як показник остаточної 

визначеності в певній цінності. Відтак схема психологічної структури ціннісної 

орієнтації може мати такий вигляд: потреби - установки (настроєність, 

ставлення) - інтереси - мотиви - цілі - ідеали - свідомість (самосвідомість) - 

переконання - вибір - цінності. Реалізація людиною ціннісної орієнтації залежить 

від внутрішніх (рівня розвиненості даних психологічних механізмів) та зовнішніх 

(суспільних відносин, економічної, соціально-політичної будови суспільства, його 

системи цінностей, матеріальних і духовних благ, перспектив загального 

розвитку) умов. Слід зазначити, що спрямованість особистості зумовлюється не 

лише її ціннісними орієнтаціями, а й таким психологічним утворенням як 

„особистісний смисл" тобто як відбиття в свідомості відношення мотиву 

(діяльності) до цілі (дії)". [3, c. 220]. 

 Психологічні особливості базових переконань вчителя виступають в якості 

стратегічних цілей його діяльності та посідають  найвищий щабель у емоційно-

регулятивній  системі оскільки  виконують функцію стійкого регулятора 

поведінки та професійної діяльності, впливають на зміст та спрямованість 

потреб, мотивів, інтересів  особистості. Вчителі вбачають своє щастя головно у 

самореалізації  у професії –  задоволенні  та успіху  у самостійно  обраній та 

цікавій роботі за покликанням, умінні  скеровувати власні здібності та знання на 

користь суспільства. 

Вчителі віку середньої дорослості черпають духовну силу не тільки у 

самореалізуванні у професії, а й у можливості допомагати іншим (домінування 

цінностей співпраці й толерантності; уміння підтримувати та надихати, надавати 

впевненості у собі) та прагненні до мудрості (прагнення за допомогою знань 

побудувати свою картину світу та стати більш освіченим, зрозуміти сенс через 

прагнення до істини). Любов та відповідальність як психологічні ресурси дають їм 

змогу бути щасливими у сім’ї. Їхнім шляхом вияву та оновлення психологічних 

ресурсів є успіх, що як психологічний ресурс означає здатність організовувати 

ситуації, що сприятимуть найбільш повному саморозкриттю. 
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Для них найкритичнішими є ситуації конфлікту та кризи, оскільки 

неприйняття іншими їхньої допомоги, відповідальності та порад, вони можуть 

болісно сприйняти як натяк на те, що вони непотрібні. Тому через актуалізування 

ресурсу прагнення до мудрості їм слід обґрунтувати важливість саморозвитку, 

адже людина, яка є цікавою для себе, є авторитетною і для інших. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОМУНІКАТИВНИХ ТА ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 

Матуда Наталія 

Львівський національний університет імені І.Франка 

Філософський факультет, кафедра психології 

Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Сазонова О. В. 

 

Активний розвиток суспільства, економіки та науки у наш час висуває нові 

вимоги до процесу управлінської, військової діяльності. Це потребує нового 

підходу до пошуку й впровадження нових та надійних методів підбору та 

підготовки майбутніх військовослужбовців (ВВС), які відповідають специфічним 

вимогам  військової посади, що припускає не тільки наявність певної бази знань, 

але й наявності певних психологічних якостей, а саме  високого рівня розвитку 

комунікативних, лідерських та організаторських якостей.  

Тому в ході професійного добору особливу увагу слід звертати на 

забезпечення збалансованих вимог між професійними якостями особистості та її 

інтересами і спрямованістю, а також рівнем загальних і спеціальних здібностей. 

Серед останніх важливе місце належить організаторським здібностям, оскільки, 

чим вищу керівну посаду займає людина, тим більший обсяг організаторських 

функцій вона повинна виконувати. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що проблема здібностей, зокрема 

організаторських, є однією з найважливіших проблем психологічної науки. Її 

дослідженню були присвячені праці Б. Г. Ананьєва, В. М. Дружиніна, С. Д. 

Максименка, Б. М. Теплова, В. І. Барка, Л. М. Карамушки, М. В. Корнієнка, О. Д. 

Сафіна. Організаторські здібності розглядаються як істотна складова загальної 

структури здібностей людини у дослідженнях відомих вітчизняних і закордонних 

психологів (Н. Д. Левітов, Л. І. Уманський, С. Джибб та ін.) Вивчення та аналіз 

управлінських здібностей і якостей є дуже актуальним у наш час.   
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Виклад основного матеріалу. Успішність оволодіння тією чи іншою 

професією, ефективність трудової діяльності великою мірою залежать від 

здібностей. О.Г. Ковальов стверджував, що існують загальні здібності для всіх 

предметів, а їхня спрямованість є спеціальною, тобто особистість наділена 

«здоровим  мозком з достатньою пластичністю, діяльність якого спрямовується, з 

однієї сторони, потребою в діяльності, а з другої сторони, збігом обставин» 

[2,с.244]. Найбільшого успіху досягають ті держави, які мають 

висококваліфіковані кадри у високотехнологічних галузях виробництва. Тому 

проблема обдарованості, творчості, інтелекту виходить на передній план у 

державній політиці, визначаючи пошук, навчання і виховання обдарованих дітей 

та молоді, стимулювання творчої праці, захист талантів.  

Здібності – це індивідуально-психологічні особливості людини, які 

забезпечують успішне оволодіння знаннями, навичками, вміннями та ефективну 

їх реалізацію в трудовій діяльності [1,с.11]. 

Теплов Б.М. під творчими здібностями розумів певні індивідуально-

психологічні особливості, що відрізняють одну людину від іншої, які не зводяться 

до готівкового, наявного вже у людини запасу навичок і знань, а обумовлюють 

легкість і швидкість їх придбання[5, с.124]. 

Якщо певна сукупність якостей особистості відповідає вимогам трудової 

діяльності, якою вона оволодіває протягом визначеного часу, то можна вважати, 

що людина має здібності до цієї діяльності. 

Комунікативні здібності - полягають у здатності людини до встановлення 

контактів, спілкування, товариськості. Комунікабельність має певний зв'язок із 

вродженими задатками особистості, вона є тим феноменом, який формується, 

розвивається у процесі її життєдіяльності. 

Військовослужбовці з розвинутими комунікативними якостями мають 

значний запас стратегій спілкування, уміють взаємодіяти з представниками 

різних груп. Це вимагає знання особливостей груп, їхніх інтересів, цінностей, 

етнопсихологічних особливостей. Уміння спілкуватися залежить від природних 

можливостей, спрямованості, активності, намагання домінувати чи 

співпрацювати у процесі спілкування, адаптивних якостей, поведінки в 

екстремальних ситуаціях [3,с.63]. 

Організаторські здібності – це навички налагоджування спільної роботи 

багатьох людей, вміння аналізувати різноманітні ситуації, які виникають в 

процесі діяльності, вміння визначати черговість задач, розраховувати термін їх 

виконання, своєчасно приймати аргументовані рішення, узгоджувати свої 

задумки з реальними умовами і забезпечувати їх виконання. С.О.Сисоєва 

визначає: «Здібності – це синтез властивостей і особливостей особистості, які 

характеризують ступінь їх відповідності вимогам певного виду навчально-творчої 

діяльності і обумовлюють рівень її результативності» [4,с.78]. 

Отже, наявність комунікативних, організаторських та лідерських здібностей 

в військовій справі дуже важлива. Найбільшого успіху досягають ті люди, які 

мають висококваліфікаційні знання та обдарованість, але не слід забувати про 
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такі якості, як працьовитість та цілеспрямованість, які можуть компенсувати 

певні недоліки, такі як відсутність вроджених задатків лідера або організатора.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ КОГНІТИВНОГО СТИЛЮ 

«ІМПУЛЬСИВНІСТЬ – РЕФЛЕКТИВНІСТЬ» У ПІДЛІТКІВ 

 

Міхнова Ольга 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

Факультет суспільних наук, кафедра психології. 

Науковий керівник: старший викладач, Заболотна Н.М. 

 

Вступ. Когнітивні стилі - це індивідуально-своєрідні способи переробки 

інформації, які характеризують специфіку складу розуму конкретної людини і 

відмінні риси її інтелектуальної поведінки [2]. Це біполярна якість, тобто кожний 

стиль представлений як дві крайні форми пізнавального реагування у вигляді 

двох полюсів: «імпульсивність-рефлективність», «полезалежність-

поленезалежність» і т.д. 

Актуальність дослідження полягає у необхідності індивідуалізації та 

модернізації процесу навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.  

Дж. Каган у своїй «Теорії когнітивного темпу» описав стійкі переваги в 

способах категоризації зображень людей і предметів і виокремив три основні 

стратегії категоризації: аналітико-описову (об'єднання зображень здійснюється 

на основі подібності їх конкретних ознак або окремих деталей, наприклад "люди 

з рудим волоссям"); тематичну (включає угруповання, засновані на ситуативних 

або функціональних відносинах, наприклад "чоловік, дружина, хлопчик - це 

сім'я"); категоріально-підсумкову (зображення об'єднуються на основі деякої 

категоріальної думки з використанням загальної категорії, наприклад "одна 

професія", "атлети"). 

Люди, схильні до аналітичного способу категоризації, краще контролюють 

свою інтелектуальну поведінку, уважніші при виконанні завдань, тобто діють 

рефлективно. Навпаки, люди, схильні до тематичного способу категоризації, 
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демонструють імпульсивність. Було зроблено висновок про існування 

індивідуальних відмінностей у когнітивному темпі (у швидкості прийняття 

рішень): імпульсний стиль співвідноситься зі швидким прийняттям рішень, 

рефлективний - з повільним. 

Фактор когнітивного темпу Каган пов'язував з фазами процесу розв'язання 

завдань: селекцією можливих гіпотез і оцінюванням прийнятого рішення. 

Іншими словами, імпульсний - рефлективний стилі пов'язані з етапами вибору 

гіпотез і обґрунтування рішень. 

Теорія когнітивного темпу акцентує увагу на динамічних характеристиках 

інтелектуальної діяльності, зокрема на швидкості прийняття рішень як 

детермінанті індивідуальних відмінностей. Когнітивний тип Каган пов'язував з 

особливостями мотиваційно-афективної сфери особистості: орієнтацією на 

швидкий успіх (схильність до імпульсного стилю) або тривогою щодо 

можливості зробити помилку (схильність до рефлективного стилю) [1]. 

Матеріали та методи. Для дослідження прояву параметрів когнітивного 

стилю «імпульсивність – рефлективність» нами було використано методику Дж. 

Кагана «Порівняння схожих малюнків» [3]. В даній методиці учням 

пропонувалося 12 карток, на яких було зображено «малюнок-еталон» а також 8 

схожих на нього малюнків. Завдання полягало в тому щоб  серед восьми схожих 

малюнків, знайти абсолютно ідентичний «малюнку-еталону» та вказати його. 

Фіксувався час виконання кожного завдання та кількість помилок. «Імпульсивні» 

особистості під час виконання завдання використовують менше часу, але 

допускають більше помилок, тоді як «рефлективні» використовують більше часу, 

але допускають менше помилок. Підгурпа «швикі-точні» – це особистості, які для 

виконання завдання, використовують менше часу і допускають менше помилок. 

Тоді як підгрупа «повільні-неточні» використовують більше часу і допускають 

більше помилок. 

Вибірка склала 41 учень з різних паралелей 9, 10 та 11 класів. Вік 

досліджуваних 14-17 років. Дослідження було проведено  на базі Ужгородської 

загальноосвітньої школи-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів 

Закарпатської обласної ради. 

Результати дослідження. За результатами дослідження виокремлено 

підгрупу «імпульсивних» - 16 учнів (39%), підгрупу «рефлективних» - 16 учнів 

(39%). Когнітивний стиль «імпульсивність» переважає в учнів 9 класу(13 учнів). 

Питома вага «рефлексивних» (13 учнів) зростає, а «імпульсивних» - зменшується в 

учнів 10-11 класів. Підгрупа «швидких-точних»  складає - 4 учні (10%) для 9 класу 

та 3 учнів (7%) для 10-11 класів. Підгрупу «повільних-неточних» було виокремлено 

тільки в учнів 10-11 класів – 2 учні (5%). 

Висновки. Отже, здібності які пов’язані з виконанням певної діяльності, 

виражаються в одній або декількох видах діяльності. А стиль – разом зі 

способами діяльності має набагато ширшу сферу впливу. Слід відмітити що 

дослідження в даному напрямку є перспективними. Вони допоможуть краще 

охарактеризувати стилі категоризації та механізми мисленнєвої діяльності, 

способи переробки інформації. Виявлення зв’язків між когнітивним стилем та 
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особливостями діяльності можуть стати в майбутньому основою для 

індивідуалізації процесу навчання з метою підвищення його ефективності. 
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Людське життя має свій початок і кінець. Людина єдина істота на землі, яка 

знає те, що її життя закінчиться смертю. Та навіть попри це, справжнє 

усвідомлення кінця приходить не одразу. Причиною цього можуть бути різного 

роду захисні механізми пов’язані із блокуванням думок про смерть. Актуальність 

теми смерті проявляється вже в тому, що життя було б безсенсовним, якби не 

було смерті. Тема смерті – це фундаментальна проблема буття. 

Про страх смерті говорили ще давньогрецькі філософи. На  думку Епікура, 

власне страх смерті є коренем людських страждань. Наукові розробки проблеми 

смерті та ставлення до неї відображені у працях: Ф. Арьєса, Дж. Грінберга, Е. 

Кюблер-Росс, І. Ялома, П.Т.П. Вонга та ін.. 

Ф. Арьєс провів історико-антропологічне дослідження питання смерті і 

виділив 5 головних етапів повільної зміни установок стосовно ставлення до 

смерті. Перший етап (з архаїчних часів) виражається у вислові “всі помремо”. На 

цьому етапі смерть – це природня річ, якої не уникнути. Другий етап (поч. ХІ 

(ХІІІ)) – “смерть своя”. Перехід від ідеї колективного суду роду до ідеї 

індивідуального суду після смерті людини. Виникає потреба “врятувати душу”. 

Третій етап еволюції сприйняття смерті – “Смерть далека і близька” – 

характеризується крахом механізмів захисту від природи. Четвертий етап – 

“смерть твоя” – комплекс трагічних емоцій, викликаних смертю близької 

людини. Смерть близької людини є більш тяжкою, ніж власна смерть. На смерть 

чекають як на момент возз’єднання з дорогою людиною, яка раніше пішла із 

життя. П’ята стадія (поч. в ХХ ст..) – страх перед смертю і самою її згадкою. 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/264431/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/5186/source:default
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Тенденція до витіснення смерті з колективної свідомості; мовчання, табу і 

заборони стосовно розмов на тему смерті [1].  

В останні роки все більший інтерес в світовій психологічній науці набувають 

дослідження, що проводяться в рамках «теорії управління жахом» (Terror 

management theory - TMT), яку запропонували американські психологи Дж. 

Грінберг, Т. Пижинські та Ш. Соломон. З допомогою експериментів вчені 

з’ясували, що людина, у якої викликають тривогу стосовно власної смерті 

починає несвідомо шукати певні механізми захисту, які є “буфером” для 

недопущення думок про смерть. З’ясовано, що найпоширенішими стратегіями 

захисту є: підвищення самоповаги та “віра в світовий культурний погляд” 

(потреба усвідомити себе частиною чогось більшого – культури, нації, 

суспільства) [4].    

Детальніше тему страху смерті у своїх роботах розвиває Ірвін Ялом. Він 

пише про те, що смерть – це наша доля. Бажання жити і страх зникнути будуть з 

нами завжди. Це страх інстинктивний, він вбудований у нас на клітинному рівні і 

відчутно впливає на наше життя. Також І. Ялом зазначає те, що страх смерті є 

циклічним: він то зростає, то слабшає протягом всього життя. Жити, постійно 

усвідомлюючи власну смертність, нелегко. Саме тому, стверджує І. Ялом, ми 

знаходимо собі способи, які допомагають пом’якшити страх смерті. Ми 

залишаємо себе в майбутньому з допомогою своїх дітей, стаємо багатими і 

відомими, вигадуємо цілі захисні ритуали і притримуємося непорушної віри в 

спасителя та вічне життя. Проте, на думку І. Ялома, не дивлячись на наднадії, 

способи захисту, людина ніколи не може повністю побороти страх смерті [3]. 

Також І.Ялом показує і іншу важливу функцію смерті – функцію так званого 

“пробуджуючого переживання”, яка пов’язана з якоюсь екстраординарною і 

незворотньою подією. Люди, які особисто були на межі життя і смерті, або ж 

бачили смерть своїми очима часто переглядають своє ставлення до життя, 

розуміють, що воно не вічне і починають більше його цінувати [3].  

Основна увага психологів прикута власне до страху смерті. Проте існують й 

інші види ставлення до смерті. П.Т.П. Вонг з колегами провів низку досліджень та 

розробив методику визначення ставлення до смерті (“Профіль атитюдів стосовно 

смерті”). Він прийшов до висновку, що страх смерті пов’язаний з її прийняттям і 

вони існують разом у “нелегкому перемир’ї”. Так, автори методики переконані, 

що навіть якщо індивід когнітивно приймає свою смертність, він не буде вільним 

від хвилювання з цього приводу. Виділено 5 шкал: “страх смерті”, “уникання 

теми смерті”, “нейтральне прийняття” (смерть – це природня річ), “прийняття-

наближення” (віра в щасливе позаземне життя), “прийняття-позбавлення” 

(смерть – це позбавлення від фізичного чи психологічного болю). Особливістю 

позиції Вонга є розгляд всіх виділених ним видів ставлення до смерті як 

співіснуючих. Тобто, якщо у людини виявлений низький страх смерті, це ще не 

означає, що вона приймає її. Чи, що прийняття смерті виключає страх перед нею 

[5].    

Заслуговує уваги добре відома і водночас дещо суперечлива класифікація Е. 

Кюблер-Росс. Вона виділила п’ять стадій сприйняття смерті під час розвитку 
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смертельної хвороби: 1) заперечення та ізоляція; 2) гнів; 3) торг; 4) депресія; 5) 

прийняття. Вона пише про те, що в кінцевому результаті після періодів опору і 

розчарування людина все ж мириться і приймає свою неминучу смерть [2]. 

Суперечливість даних стадій полягає в тому, що вони не завжди спостерігаються 

у такій послідовності у смертельно хворих, або ж взагалі реакції хворих можуть 

бути відмінними від зазначених Кюблер-Росс. Багато критиків наголошує на 

тому, що сприйняття смерті надто індивідуальне і неможливо виділити 

універсальні стадії.  

Отже, тема смерті є надзвичайно актуальною і все частіше розглядається 

психологами. Смерть – це явище, якого не уникнути. Але в той же час – смерть 

допомагає нам завжди залишатись в тонусі і цінувати життя. Адже, по-

справжньому ми починаємо цінувати щось лиш тоді, коли усвідомлюємо, що 

можемо це втратити.  У контексті цього я погоджуюсь із тезою висловленою І. 

Яломом: “Якщо фізично смерть нас знищує, то ідея смерті дарує нам спасіння” 

[3, с.15].  
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Група виступає як об’єкт вивчення соціальної, педагогічної й інших галузей 

психології. Серед проблем, пов’язаних з функціонуванням соціальних груп, у 

психолого-педагогічних і соціально – психологічних дослідженнях важливе місце 

займають питання організації і керування діяльністю і спілкування у таких 

групах. Серед цих питань найбільш популярним є проблема лідерства в 

соціальних групах. 
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Вчені погоджуються з думкою, що основним середовищем життя і 

діяльності людини є соціальне середовище, тобто при аналізі поведінки людей 

необхідно враховувати, що кожен індивід постійно включений у різні людські 

спільності, що значно впливають на всі його вчинки. Але не всі об’єднання, 

сукупності людей, що підходять під визначення групи, роблять однаково сильний 

вплив на розвиток, формування особистості і її психічні прояви.   

Найбільш популярне визначення малої групи сформульоване Р.Бейлсом: 

«Це будь-яка кількість осіб, що знаходяться у взаємодії один з одним у виді однієї 

безпосередньої зустрічі або ряду зустрічей, при яких кожен член групи одержує 

сприйняття кожного іншого члена, для того, щоб він зміг або в той момент, або 

при пізнішому опитуванні якось відреагувати на кожного з членів групи як 

окрему особистість, хоча б тільки для того, щоб згадати, що інший теж був 

присутній».  

Найбільш традиційним шляхом при вивченні групової взаємодії є 

здійснення пошарового аналізу структури групи. Як правило, він виробляється 

шляхом виділення значущих сиcтем внутрішньо-групових відносин, що 

ієрархічно розташовуються в просторі групового функціонування [1]. Найчастіше 

в якості внутрішньо-групових стосунків виступають системи формальних 

(ділових, офіційних) і неформальних (неофіційних) міжособистісних стосунків.  

Формальні (офіційні) відносини є результатом реалізації членами групи 

визначених базових заданих функцій у сфері ведучої діяльності групи за 

рішенням задач, поставлених перед нею в рамках більш широкої соціальної 

спільності (організації) [1]. 

Іншими словами, формальні стосунки - це ті стосунки відповідної 

залежності, у яких люди знаходяться в процесі виконання ними своїх прямих 

службових і суспільних функцій, це стосунки по вертикалі, тобто в системі 

«керівник - підлеглий» [2]. 

Формальні стосунки є тією основою, на якій виникають і будуються 

неформальні відносини. Неформальні стосунки – це система симпатій і 

антипатій, любові і ворожості, що відчувають один до одного члени малої групи, 

реалізуючи свої соціальні ролі, тобто виконуючи свої прямі службові і суспільні 

функції.  

Успішність функціонування малої групи залежить від управління 

груповими процесами, тому психологи приділяють особливу увагу вивченню 

явищ лідерства і керівництва в малих групах.  

Лідер - це член групи, що спонтанно займає роль неофіційного керівника в 

умовах визначеної, специфічної і, як правило, досить значимої ситуації, щоб 

забезпечити організацію спільної колективної діяльності людей для найбільш 

швидкого й успішного досягнення загальної мети. [3].  

Для виділення різних видів лідерства в психології часто використовують 

поняття стилю лідерства. Стиль лідерства - це сукупність засобів психологічного 

впливу, якими користуються лідер для впливу на інших членів групи, серед яких 

він має високий статус. Традиційно виділяють три основні стилі лідерства: 
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авторитарний (владність і директивність), демократичний (співробітництво і 

особисті взаємини в групі) і ліберальний (поблажливість, нейтральність). 

Лідерство і керівництво як соціально-психологічні явища мають багато 

спільного. Вони є персоніфікованими формами соціального контролю й 

інтеграції всіх механізмів і способів соціально-психологічного впливу з метою 

досягнення максимального ефекту в груповій діяльності і спілкуванні.  

Таким чином, аналіз досліджень, присвячених проблемі малих груп, 

показав зацікавлення вітчизняних і закордонних вчених до явища лідерства в 

системі групових стосунків, як важливого феномена успішної діяльності малої 

соціальної групи. 

Отже, зважаючи на важливість особливостей формування організаційної 

структури групи, необхідно в дослідженнях малих груп необхідно визначати 

механізм і динаміку лідерства в системі особистих взаємин, в підвищенні 

ефективності її діяльності, а також взаємозв’язок і взаємовплив структур 

офіційних і неофіційних стосунків у малій групі. 
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В світлі сучасних змін та запровадження реформ велике значення має 

рівень професіоналізму співробітників органів внутрішніх справ,  творче 

ставлення до своєї професії, сформованості їх професійної придатності і вони 

самі як суб'єкти праці. Особистість працівника є ключовим елементом в 

розслідуванні, його психологічна оцінка впливає на якість роботи, її 

ефективність, результат. Можна сміливо сказати, що питання психології праці 

та особистості правоохоронців перебувають у ряду найважливіших і 

маловивчених проблем теоретичної і прикладної психології загалом і окремих 

галузей, зокрема. 

У руслі розробки проблеми вивчення психологічних особливостей 

особистості співробітника ОВС, що формуються під впливом умов 
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професійної діяльності, розроблялися такі напрями наукових досліджень, як: 

професійна діяльність та деформації особистості співробітників ОВД (І. 

Андреєв, О. Гогусь, Н. Гранат, О. Мартиненко та ін..); адаптивність, 

стресостійкість, саморегуляція особистості та особливості проявів емоційно-

вольової сфери особистості в екстремальних умовах (О. Бандурка, А. 

Москаленко, О. Корнєв та ін.); професійна мотивація, готовність та підготовка 

до діяльності правоохоронної діяльності (Платонов, О. Цільмак, С. Рассоха і 

ін.); особистісні характеристики керівників, специфічність та компоненти 

управлінського спілкування керівників підрозділів МВС (Б. Авреньєв, В. Барко, 

Ю. Ільїна та ін. )  та інші проблеми. 

Наприклад, психологічна готовність до здійснення певної діяльності 

являється більш значимим фактором професійної успішності, так як вона, 

частково, визначає і можливості професіонала по самостійному відображенню 

специфіки і своєрідності різноманітних ситуацій діяльності та її складових [1]. 

Однорідність форми та обов’язків правоохоронців перед суспільством та 

громадянами може наштовхувати на думку про одноманітну структуру, 

діяльність та позиція якої чітко визначена та регулюється законодавчими  

нормами. 

 Психологічна оцінка особистості правоохоронця впливає на якість 

роботи, її ефективність, результат. 

 Особистість працівника розвивається та проявляється в навчанні, 

міжособистісному спілкування, підготовці та здійсненні службових обов’язків. 

 Серед основних складових психологічного портрету працівників ОВС 

можна виділити товариськість, високу нормативність поведінки, високий 

самоконтроль і спрямованість до справи [3]. 

 Одним із важливих компонентів структури особистості працівника ОВС 

є професійна самосвідомість, котра безпосередньо впливає на професійну 

ідентичність і діяльність, психічну готовність, успішність її здійснення, 

взаємообумовлена нею. 

 Поліцейська професійна ідентичність має ключове значення в 

формуванні фундаменту розуміння  правоохоронцем як вести свою роботу. 

 Психологічну готовність можна назвати складовою професійної 

надійності, якщо йдеться про професію правоохоронця. 

 Здатність розуміти та керувати проявами темпераменту, психічних 

станів під час виконання службових завдань є необхідною умовою ефективного 

несення служби працівників правоохоронних органів [4]. 

Бажані розробки повинні бути спрямованими на комплексне вивчення 

проблеми. Необхідно сформувати цілісний образ правоохоронця з чіткими 

критеріями відбору з врахуванням всіх елементів структури особистості із 

накладанням на них впливу професійної діяльності. Психологічний портрет — 

це один із напрямків багатьох галузей психології, мета якого — показати повну 

характеристику людини у вигляді опису особливостей, рис характеру людини 

та можливих його вчинків в певних ситуаціях. Скласти психологічний портрет 

– значить визначити психологічну своєрідність конкретного обличчя, 
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звернувши увагу на ті характеристики, що можуть бути безпосередньо 

використані для рішення даного завдання. 

Отже, на кожному працівнику ОВС лежить обов’язок та відповідальність. 

Але відмінності у виконанні цих зобов’язань, хоча й із дотриманням усіх 

інструкцій, криється у різниці поєднання тих особливостей, які згадувались 

вище (темперамент, самосвідомість,  інтелектуальність, емоційність, вольові 

якості, товаристкість, самооцінка, самоконтроль, залученість до групи). 

Професійна діяльність правоохоронців вимагає дотримання нормативного 

професіоналізму, володіння необхідною сукупністю психічних якостей 

(реальний професіоналізм), виконання службової діяльності на високому рівні 

(професійна компетентність)[2]. Працівник міліції повинен знати, що 

охороняючи правові основи суспільного життя, він стає причетним до 

відповідальної справи збереження і передачі наступним поколінням 

культуротворчої спадщини рідного народу, його ідей, прагнень, думок та 

почуттів. 
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Питання агресивності та агресії на сьогодні стоїть достатньо гостро. 

Сучасний світ, який наповнений збройними нападами, війнами та 

інформаційними конфліктами, є середовищем, де зростає майбутнє покоління 

цілого людства. Спостерігаючи з екранів телевізора за всіма актами насильства, у 

кожної людини, в тому числі і в школяра, виникає хвиля негативних емоцій, які 

часто можуть виходити назовні у власних агресивних актах. 

Юнацький шкільний вік є надзвичайно важливим етапом розвитку 

розумових здібностей, актуалізації теоретичного мислення  та становлення 

системи знань. Будучи школярами юнаки прагнуть осягнути причинно-

наслідкові зв’язки між певними явищами, навчитись процесу узагальнення та 
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пошуку закономірностей і фактів. Внаслідок цього повинна сформуватись 

здатність критичного мислення та сприймання світу [4]. Однак, як показують 

певні психологічні дослідження, розвиток пізнавальної сфери може гальмуватись 

через різноманітні зовнішні та внутрішні фактори, до яких належить також і 

агресивність. 

Агресивні юнаки, як правило, виростають у родинах, де є величезна 

дистанція між дітьми та батьками, де мало цікавляться розвитком дітей, де не 

вистачає тепла і ласки, до виявів дитячої агресії батьки відносяться байдуже, де 

замість турботи і терпеливого пояснення надають перевагу силовим методам, 

особливо фізичному покаранню [1]. Агресивність, ймовірно, теж частково 

залежить від того, як юнаки власною системою усвідомлення, розуміння 

санкціонують себе, надають собі шкідливих «повноважень» чи, навпаки, нею 

стримуються (знаходить свій вияв їх заперечна свобода), обмежують себе в 

умисному застосуванні насильницьких дій на власний розсуд [5]. Л. Матяш-Заяц 

припускає, що міжособистісні конфлікти у ранньому юнацькому віці тісно 

пов’язані насамперед із соціогенними потребами даного віку, які загострюють 

індивідуально-психологічні особливості юнаків та соціально-психологічні 

чинники виникнення міжособистісних конфліктів у ранньому юнацькому віці [3]. 

Агресивність призводить до збільшення форм девіантної поведінки серед молоді 

(вандалізм, крадіжки, вживання алкоголю, наркотиків); погіршенню соціально-

психологічного клімату в закладах освіти [2]. 

Для виявлення зв’язків між агресивністю та пізнавальними процесами було 

використано наступні методики: опитувальник стану агресії Баса-Даркі, 

коректурна проба Бурдона, тест «Складні аналогії», методика для дослідження 

логічної та механічної пам’яті. У досліджені взяли участь учні 10-11 класів.  

Кореляційний аналіз дав змогу виявити зворотні зв’язки між показниками 

агресивності (загальним рівнем агресивності, вербальною агресією, 

роздратованістю, негативізмом, підозріливістю) та показниками пізнавальної 

сфери особистості (здатністю до логічного та механічного запам’ятовування, 

здатністю встановлювати складні аналогії). А це слугує підтвердженням 

головного припущення про те, що з підвищенням рівня агресивності рівень 

розвитку пізнавальних процесів знижується. 

Порівняльний аналіз показав, що у осіб, які мають найвищий рівень 

агресивності рівень логічного мислення є найнижчим у групі досліджуваних, в 

той час, коли досліджувані з найнижчим рівнем агресивності показали найвищі 

результати у складані складних аналогій. Така ж тенденція спостерігається у 

здатності до логічного запам’ятовування, що також підтверджує головну гіпотезу 

дослідження. 

Отже, беручи до уваги аналіз теоретичних джерел та результати 

проведеного дослідження можна вкотре підкреслити важливість вивчення та 

дослідження агресивної поведінки школярів. Популяризація даної тематики та 

збільшення кількостей досліджень сфери агресивності дасть змогу визначати 

головні причини такої поведінки та створювати дієві методи корекції агресивних 

проявів як стосовно себе (аутоагресія), так і стосовно інших.  
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СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНІ АСТЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА 

КОМУНІКАЦІЇ В КУРСАНТСЬКОМУ КОЛЕКТИВІ 

 

Семенюк Наталія 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 

Курсант кафедри практичної психології та педагогіки 

Науковий керівник: Криштанович Р.М. 

 

Проблема актуальності професійної взаємодії та міжособистісної 

комунікації відіграє важливу роль у курсантському колективі,  оскільки у такому 

колективі переважають фактори: наявність позитивної перспективи для групи і 

для кожного її індивіда; довіра і висока вимогливість членів групи один до одного; 

ділова критика , вільне висловлювання власної думки; відсутність тиску на 

підлеглих з боку керівників; достатня поінформованість про цілі та завдання 

групи; задоволеність працею й належністю до групи; усвідомлення 

відповідальності за стан справ у групі. Усі вище відзначені параметри формують 

морально-психологічний настрій у групі, що виявляється у взаєминах між 

людьми. [2].  

Вивченням соціально-психологічного клімату, проблемою професійної 

взаємодії та комунікації займались як вітчизняні так і зарубіжні науковці. 

Зокрема в роботах Г. Андрєєва, Г. Балл,Е. Берн, Р. Бейлс, А. Журавльов, Я. 

Коломинський,Л. Орбан-Лембрик, Л. Петрушенко, А.Фідлер та ін. Науковці 

акцентують увагу на вивченні соціальної взаємодії. В яких розглядається 

взаємодія, як окремий тим зв`язку, що обумовлює взаємну дію різних предметів, 

явищ дійсності в житті колективу. 

Соціально-психологічний клімат – якісний аспект міжособистісних 

стосунків, що виявляється у сукупності внутрішніх (психологічних) умов, які 
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сприяють або перешкоджають продуктивній спільній діяльності і всебічному 

розвитку особистості у групі. Особистісний розвиток особистості відбувається, 

через вміння налагоджувати міжособистісні стосунки з іншими, що дає 

можливість взаємодіяти з людьми [4]. 

Курсантський колектив складається з людей приблизно одного віку, які 

разом навчаються, займаються спільними справами,живуть в одному 

приміщенні . Постійне перебування разом, дотримання розпорядку дня, може 

призвести до сенсорного голоду, коли доводиться спілкуватися з одними й тими 

ж самими людьми. Крім того, у подібних колективах виразно проявляються 

комунікативні здібності кожного курсанта, його вміння будувати стосунки з 

оточуючими, коритися наказам курсових працівників, викладачів та призначених 

з числа членів курсантської групи молодшим командирам, які мають достатні 

управлінські якості, знання, авторитет та досвід[3]. 

У наукових працях Г.Андрєєвої зазначено, що якість і продуктивність 

діяльності в групі залежать не тільки від її організованості, оснащеності, умов, а й 

від рівня групового розвитку, стану міжособистісних відносин, психологічної 

сумісності, згуртованості, стилю керівництва[1]. 

Отже, при формуванні комунікативної взаємодії курсантів у період 

первинної професійної підготовки формуються як позитивні так і негативні 

стосунки, що безпосередньо будуть впливати на стан соціально психологічного 

клімати в колективі. Фактором, що безпосередньо впливає на якість 

комунікативної взаємодії курсантів вищого військового навчального закладу, є 

наявність неформальних стосунків між курсантами, котрі, як і формальні, 

потребують своєчасної й усебічної педагогічної діагностики й науково 

обґрунтованої корекції. 
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Сучасна людина з  постійними змінами та вдосконаленнями часто не 

помічає і не приймає себе справжньою, такою, якою вона є, тому необхідно 

дослідити, що конкретно сприяє встановленню самоприйняття людини, а що 

навпаки, його руйнує. У психології відсутній єдиний підхід до визначення  

поняття «самоприйняття». Психологічні дослідження часто оперують цим  

поняттям, але воно  здебільшого є залежним від іншого явища і рідко 

розглядається як окремий феномен. Поняття «самоприйняття» досліджено у 

психологічних теоріях  особистості  З. Фрейд, К. Хорні, Е. Еріксона, К. Роджерса, 

А. Маслоу, А. Бандури,  В. Століна, С.Пантилеєва. В кожній теорії самоприйняття 

має свої особливості, тому важливо дослідити, що є спільним у авторських 

підходах, щоб визначити певні загальні показники самоприйняття, які могли б 

охарактеризувати його як окреме самостійне  явище.  

У психоаналітичній теорії особистості З. Фрейда самоприйняття  тісно 

пов’язане із самосвідомістю. Рівень самоприйняття особистості залежить від міри  

відповідності   реального «Я» людини її  «Я» ідеальному, яке сформоване супер 

его  під впливом батьків і суспільства [4, с. 30-37]. В К. Хорні схоже бачення 

формування самоприйняття людини, проте вона акцентує на тому, що 

самоприйняття формується на основі любові і прийнятті дитини батьками та 

суспільством. [4, c. 149-155]. Дещо близьким до концепції самоприйняття є 

поняття ідентичності  Е. Еріксона, за яким ідентичність це твердо засвоєний  

образ стосунків особистості, який вона приймає таким, який він є і не прагне 

його змінити. Крім того, самоприйняття людина досягає внаслідок успішно 

пережитих криз ідентичності, що сприяє конструктивному розв’язанню завдань 

певного вікового періоду, та  посилює почуття самоідентичності та власної 

цінності [4 c. 195-199]. А. Бандура вважає, що чим вищі в людини вимоги до себе, і 

чим більший розрив між «Я-ідеальним» та «Я- реальним», тоді людина не може 

прийняти себе і постійно  звинувачує себе, щоб уникнути дискомфорту. Також 

самоприйняття є основою самоефективності людини – людина, яка адекватно 

себе приймає, оцінює, в результаті починає оцінювати свої можливості вірити в 

свої сили, що сприяє самоефективності [4, c. 534]. В екзистенційній теорії 

особистості  представниками якої є І. Ялом, Дж. Бюдженталь, Р. Мей  поняття 

самоприйняття ототожнюють з поняттям автентичності особистості, тобто  

здатності людини в спілкуванні відмовитися від різних соціальних ролей, 

дозволяючи проявлятися справжнім, властивим тільки даній особистості думкам, 

емоціям і поведінці  [4, c. 643-654]. В гуманістичній теорії К. Роджерса 

самоприйняття в людини починає формуватися із самого дитинства і зумовлене 

безумовним прийняттям і любов’ю батьків. За Роджерсом, якщо людина 

приймає себе, тоді вона прийматиме інших, проте  самоприйняття може 

формуватися під впливом особистості психотерапевта або іншої важливої 

людини для особистості, що проявляється в турботливих, підтримуючих, 

допомагаючих стосунках. В  рамках  гуманістичної теорії був виділений «феномен 

кола прийняття», за яким прийняття особи такою якою вона є  психологом 

сприяє самоприйняттю цієї особи. Крім того, нав’язування батьками чи 

суспільством певних ролей людині і намагання відповідати певним очікуванням   
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зумовлює неприйняття себе.[2]. В теорії А. Маслоу розвинута здатність  до 

самоприйняття є однією з важливих характеристик особистості, яка має потребу 

в самоактуалізації [4. c. 387-391].   Самоприйняття відображає психологічний 

портрет людини, яка вірить в свої сили та можливості, чесно ставиться до себе, 

довіряє собі і світу, дозволяє собі бути такою якою вона є. 

Об’єднавши погляди А. Маслоу, К. Роджерса Г. Олпорта,  Е. Еріксона, К. 

Рифф сформувала підхід до психологічного благополуччя, як  позитивного 

функціонування особистості, в якому самоприйняття є однією із складових та 

проявляється як позитивне ставлення до себе, прийняття як хороших так і 

поганих сторін своєї особистості, позитивному оцінюванні свого минулого [1]. 

В. В.  Столін  розглядає самоприйняття  в структурі самоставлення, що є 

емоційними компонентами Я – концепції. У самоприйнятті виявляються   три 

типи ставлення: до себе, до іншого і очікуване ставлення від іншого. За 

допомогою цих  складових можна виділити рівні самоприйняття суб'єкта. У 

гармонійно розвинутої особистості передбачається симпатія і повага до себе й  до 

іншого, а також  очікування взаємної симпатії. У менш розвиненому варіанті - до 

іншого поваги немає, очікується ворожість. Тобто самоприйняття  відображає 

ставлення людини до самої себе, яке  формується на основі ставлення інших і тоді  

особа вирішує приймати, чи не приймати себе такою, якою вона є [3]. 

У психологічних теоріях особистості поняття «самоприйняття» не чітко 

дефініюють , проте  часто використовують у таких контекстах: позитивне 

емоційно-ціннісне ставлення до себе,  саморозуміння, рефлексія свого 

внутрішнього світу і своїх вчинків, самоповага  і прийнятті інших людей, 

відкритість  своїх власних переживань і усвідомлення цінності себе, адекватно 

висунуті  вимоги  до своєї особистості, незважаючи на нав’язані зовні 

суспільством ролі. Кожен автор акцентує на певній стороні самоприйняття, яка б 

найповніше відображала його концепцію, проте можна виділити дві головні 

тенденції у формуванні самоприйняття: воно формується під впливом дитячо-

батьківських взаємин ( З. Фрейд, К. Хорні, К. Роджерс), і соціальної позиції 

людини (Е. Еріксон, В. Столін). Для цих двох тенденцій спільним є те, що 

прийняття людиною себе є необхідною умовою психічного здоров'я особистості і 

її повноцінного функціонування. 
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Проблема особистісного становлення дітей-сиріт була актуальна завжди, і, 

на сьогоднішній день, вона активно вивчається в різних аспектах психологічної 

науки. В своєму дослідженні, ми поставили за мету дослідити фактори, що є 

визначальними в особистісному становленні дітей-сиріт. 

За допомогою факторного аналізу, виділились фактори, які визначають  

особистісне становлення різних категорій дітей-сиріт, що демонструють  суттєву 

різницю у  показниках факторів трьох досліджуваних груп (дітей-сиріт, котрі 

виховуються в закладах закритого типу; дітей-сиріт, котрих усиновили, та дітей із 

повних (кровних) сімей).  

В усіх трьох досліджуваних групах дітей виокремились спільні  фактори - фактор  

«Самоставлення» та  фактор «Цінності». Це можна пояснити тим, що ставлення 

до себе є базовим конструктом особистості,  впливає практично на всі аспекти 

поведінки, відіграє найважливішу роль у встановленні міжособистісних відносин, 

в постановці і досягненні цілей, в способах  розв'язання кризових ситуацій [1,c. 

203]. 

Аналізуючи фактор «Цінності», результати продемонстрували, що цінності 

дітей-сиріт мають свої особливості. Для них характерна низька ступінь 

осмисленості життя, конформність, відсутність життєвих перспектив [2]. Тому, 

діти, які мають статус сироти та виховуються в інтернатному закладі, розглядають 

професійні, фінансові, інтелектуальні  цінності - як головні, це підтверджується 

тим, що в ситуації втрати сім'ї цінності міжособистісних відносин (наявність 

хороших і вірних друзів, щасливого сімейного життя) стають не  завжди 

зрозумілими, незначними.  

У дітей, які мають статус сироти, але виховуються опікунами, переважають 

сімейні та соціальні. Помітна  також цілеспрямованість, сприйняття процесу 

життя як емоційно насиченого, наповненого змістом, присутня переконаність в 

здатності побудувати своє життя відповідно до власних  цілей і планів, а також  

можливість контролювати своє життя.  

Що стосується контрольної групи, то  у дітей із повних (кровних) сімей 

присутній широкий спектр цінностей і факторні навантаження за ним практично 

не відрізняються між собою. 

 Проте решта факторів у досліджуваних групах різняться між собою.   

Для групи дітей-сиріт, які виховуються в закладах закритого типу виділився 

фактор «Стресової ситуації».  Зрозуміло, що стресова ситуація супроводжує всі 

аспекти життя дитини-сироти, усугубляється відсутністю життєвого досвіду і 

психологічних ресурсів для самостійного подолання складних життєвих ситуацій, 
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і є  передумовою підвищення невротизації і соціальної дезадаптації.   

Фактор «Опірність» та «Невідповідність очікуванням»  пояснюється  умовами  

життя, життєдіяльності та особистісного становлення дітей-сиріт. 

У їх факторній структурі виокремились : «Мотиви самореалізації» та 

«Мотиви престижу», що зумовлено тим, що  сироти з інтернату починають 

гостро і часом навіть болісно сприймати свою відмінність від «сімейних» дітей. 

Відповідно, вони прагнуть у майбутньому  реалізувати себе, бути фінансово 

незалежними, оскільки, на їхню думку, це дозволить їм бути успішними, що 

укріплює утверджений стереотип:  будуть гроші, будинок, машина, дорогий одяг 

-  оточення, соціум буде їх приймати та любити. 

Для групи дітей-сиріт, яких усиновили виділились такі фактори: «Оціночна 

залежність», «Страх невідповідності», «Самовираження» та «Тривожність».  

Прийомна сім’я створює умови для творчої реалізації, самовираження, 

допомагає дитині усвідомити факт необхідності вираження наявних у неї певних 

позитивних, моральних та інтелектуальних якостей.  

Міжнародний досвід доводить, що усиновлення є найкращою формою 

сімейного влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського 

піклування. Саме усиновлення дає можливість дитині виховуватися в постійній 

сім’ї. Відчуття постійності відіграє основну роль у формуванні почуття 

прив’язаності, яке є вирішальним у формуванні комунікативних навичок дитини, 

усвідомленні нею власної цінності, почуття безпеки та стабільності.  У таких дітей 

- підвищений рівень тривожності та страх не відповідати очікуванням прийомних 

батьків, оскільки вони бояться бути повернутими в заклад закритого типу.  

Для групи дітей, які від народження проживають з двома кровними батьками 

виділились такі фактори: «Самоповага», «Інтереси». 

Самоповага представляє собою переконання людини в тому, що її потреби 

важливі, а вона сама заслуговує на гідне ставлення до себе. Власне, цей фактор, 

виокремився лише у сімейних дітей, оскільки, рідні батьки уважно й толерантно 

ставляться до дитини, виявляють інтерес до її життя, обговорюють її успіхи, що 

допомагає усвідомити важливість і значимість того, чим вона живе і  займається. 

У дітей-сиріт даного фактору не виявлено.  

«Фактор відсутність відповідальності»  відкрито виявляє проблеми 

виховання такої важливої якості як відповідальність, демонструє, що  у дітей із 

повних сімей не сформоване і неосмислене почуття обов'язку. Діти не 

розглядають суть і значення своїх вчинків, діяльності, крізь призму обов'язку. На 

що повним сім’ям слід акцентувати увагу у вихованні.  

Також у факторній структурі виокремились ще два фактори: «Страхи»  та 

«Стрес, стресостійкість». Це стан психічного напруження, який може як 

позитивно, так і негативно впливати на діяльність людини. Стрес - надто 

багатогранне явище, відповідно, і його наслідки також непередбачувані. Він може 

минути безслідно, а може стати причиною різноманітних страхів, тривожного 

стану, нервового зриву, депресії… 

Стрес, якого сьогодні зазнають діти, спричинений складними соціальними 

обставинами, подіями, засобами масової інформації… Тому, стресостійкість, як 
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поєднання особистісних якостей людини, що дає змогу витримувати стресові 

ситуації, уникаючи негативних наслідків як для особистісної життєдіяльності, так 

і для оточення, необхідно формувати. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

 

Оксана Рибак 

Львівський національний університет імені Івана Франка,  
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Вивчення ціннісних орієнтацій є важливим, оскільки вони відображають не 

лише ставлення особи до деяких аспектів соціальної системи, але також 

виконують регулятивну роль в поведінці цієї особи. Цілі життєдіяльності, які 

становлять систему цінностей, та  засоби їх досягнення спрямовують потреби та 

інтереси людини, а також зумовлюють мотивацію її дій і вчинків. Кожен прагне 

виробити в собі такі життєві орієнтири, які б  дозволили знайти своє місце в 

різних системах взаємодії і допомогли самовизначитися. У рамках 

психологічного напряму існує безліч підходів щодо визначення феномену 

"ціннісних орієнтацій". 

Проблемою дослідження цінностей займалися Р. С. Нємов, Є. С. Волков, С. 

О. Рубінштейн, Н. Ф. Добринін, А. І. Божович, А. Н. Леонтьєв, В. Н. Мясищев, В. 

А. Василенко, М. Рокіч, В. А. Ядов та ін. 

Серед вітчизняних науковців дослідженням цінностей, ціннісних орієнтацій 

займаються В. Андрущенко, Л. Морозова, М. Лукашевич, А. Ручка. 

Поняття ціннісних орієнтацій було введене в післявоєнній соціальній 

психології як аналог філософського поняття цінностей, однак чітке 

концептуальне розмежування між цими поняттями відсутнє. Розходження у 

поглядах були або щодо параметру «Загальне - індивідуальне», або щодо 

параметру «реально діюче – рефлекторно усвідомлююче». Це залежало від того, 

чи визнавалася наявність індивідуально-психологічних форм існування цінностей, 

відмінних від їхньої присутності у свідомості. [1, с. 35]. 

За визначенням українських науковців, наприклад, В. Касьяна, цінність – це 

поняття, яке вказує на людську, соціальну і культурну значимість певних явищ і 

предметів діяльності, яка є особливим типом світоглядної орієнтації людини, 

уявленнями, які склалися в тій чи іншій культурі про ідеал, моральність, добро, 

красу [4]. Цінності становлять фундамент культури. Предметним полем 
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формування цінностей виступає культура, яка є ядром, основою будівлі 

суспільного життя. Цінності формуються в результаті усвідомлення індивідом 

своїх потреб у співвідношенні їх з предметами навколишнього світу або в 

результаті ставлення, яке реалізується в акті оцінки. Без усвідомлення людиною 

змісту цінностей, якими вона керується, неможливо визначити цілі її діяльності, 

які відображаються категорією ціннісної орієнтації і утворюються на основі 

системи цінностей. Основною функцією цих орієнтацій є регулювання 

зовнішньої поведінки індивіда [7]. Взагалі, цінності – це конкретні особистісні 

орієнтири, які відображають стійкі переваги у виборі життєвих пріоритетів. 

Р. С. Немов під ціннісними орієнтаціями розуміє те, що людина особливо 

цінує в житті, чому вона надає особливий, позитивний життєвий зміст [5, с. 180]. 

Е. С. Волков визначав ціннісні орієнтації як свідомий регулятор соціальної 

поведінки особистості. Він казав, що ціннісні орієнтації відіграють мотиваційну 

роль і визначають вибір діяльності [2, с. 322]. Ціннісні орієнтації формуються на 

основі вищих соціальних потреб, і їхня реалізація відбувається в загально-

соціальних, соціально-класових умовах діяльності. Вони є складовими 

елементами свідомості, частиною її структури.  

Спрямованість особистості виражає одну з найважливіших її характеристик, 

що визначає соціальну й моральну цінність особистості. Зміст спрямованості – 

це, насамперед домінуючі, соціально зумовлені стосунки особистості із 

навколишньою дійсністю. Саме через спрямованість особистості її ціннісні 

орієнтації знаходять своє реальне вираження в активній діяльності людини, тобто 

повинні стати стійкими мотивами діяльності й перетворитися в переконання. 

А. С. Воронін дає наступне тлумачення цьому поняттю: "Ціннісні орієнтації 

розглядаються як "найважливіші елементи структури особи", закріплені 

життєвим досвідом індивіда, усією сукупністю його переживань, вони 

виокремлюють значиме, істотне для цього індивіда із неважливого, несуттєвого" 

[3].  

Отже, ціннісні орієнтації особистості формуються під впливом пануючої в 

суспільстві системи цінностей, вони органічно пов’язані з проблемами людини і 

виступають в якості головного компоненту її поведінки. Визначаючи ціннісні 

пріоритети українського народу, слід відзначити перевагу традиційних 

цінностей, таких як сім’я, робота, друзі. У свою чергу, ціннісні пріоритети 

залежать від приналежності до певної соціальної групи: так, вищі верстви 

населення більшою мірою адаптуються до суспільних змін; середні верстви 

населення також намагаються пристосовуватися до суспільних перетворень і 

орієнтуються на ліберально-демократичні та певні традиційні цінності; нижчі 

верстви найважче адаптуються до соціальних змін, вони налаштовані більш 

консервативно, тому в них переважають матеріальні та традиційні цінності [6]. 

Система цінностей виступає теоретичною основою діяльності як суспільства, 

так і особистості, а ставлення особистості до важливих цілей життєдіяльності 

визначають її ціннісні орієнтації. Науковці зазначають, що ціннісні орієнтації, 

виникаючи в результаті соціальної практики, беруть участь у формуванні 

особистості, її поведінки, ментальних навичок, спрямовують на засвоєння певних 



    Психологічні проблеми сучасності 
 

57 

цінностей для задоволення своїх потреб, тим самим пронизують собою всю 

культуру, а в ієрархічній системі цінностей займають вищий рівень. 
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Аналіз особливостей особистісної адаптації людини за умов тривалих 

суспільних трансформацій є унікальною дослідницькою ситуацією, що дає змогу 

розширити розуміння процесів суспільного життя як самоорганізованої системи 

[3]. 

На сьогоднішній день поняття адаптації дуже важливе для України в часи 

нестабільної ситуації. Адже багато переселенців стикаються з проблемами 

пристосування до нового соціуму та до нової культури. Тому дуже важливим є 

вивчення адаптації, як феномена, який відіграє важливу раль в житті українців. 

Парадигмально відмінні концепції по-різному інтерпретують феномен 

особистісної соціальної адаптації та її результати.  

Проаналізовані концептуальні підходи доволі своєрідні, проте є один 

спільний для них усіх момент: як функціональну спрямованість соціальної 

адаптації розглядають поліпшення або оптимізацію (в сенсі підвищення 

ефективності діяльності) здатності за тих чи інших умов середовища досягати 

значимих цілей, породжених потребами та їх осмисленням (різної міри 
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усвідомлення) [2]. Як відомо, саме потреби є джерелом формування мотивів 

активності людини, одним із важливих моментів якої є цілепокладання. 

Очевидно, будь-яку життєву ситуацію людини можна розглядати як процес 

задоволення певних потреб або створення умов для їх задоволення; цей процес у 

той чи інший спосіб є реагуванням особистості на соціальну ситуацію, тобто на ті 

зміни в соціальному середовищі, що вже відбулися або відбуваються. Таке 

реагування, у першому наближенні, можна визначити як щонайменше два 

діалектично взаємопов’язані класи процесів: 1) самозміна відповідно до змін у 

соціальному середовищі; 2) зміна даних конкретних умов соціального 

середовища відповідно до самозмін, зумовлюваних потребами [1]. 

Студенти передислокованого Донецького національного університету у 

місто Вінниця є більш адаптовані до нового соціокультурного середовища ніж 

студенти – переселенці, які проживають у місті Львів.  

Можна зробити висновок, що це через те, що переселенці, які проживають у 

Львові самі приймали рішення про переїзд саме в це місто і збирались навчатись 

саме в університеті ім. І. Франка. А переселенці, які навчаються в Донецькому 

національному університеті біли вимушені переїхати разом з університетом в 

незнайоме місто. 

В ході дослідження було виявлено, що студенти з вищим рівнем адаптації 

характеризуються екстравертованістю, вищим рівнем комунікабельності, 

конформізмом та інтерактивністю порівняно зі студентами менш адаптованими 

до нового соціокультурного середовища. Емоційна лабільність, сором’язливість і 

депресивність більш характерні для студентів з нижчим рівнем адаптації. 

Отже, виявлені аспекти можуть свідчити про те, що саме наявність або 

відсутність в досліджуваних певних особистісних якостей та здібносте є основою 

їх успішної адаптації до нового соціокультурного середовища. 
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На сучасному етапі у практику більшості європейських країн і в Україні 

впроваджуються ювенальні технології, які акцентують увагу на індивідуальній 

ресоціалізації, профілактиці та превенції рецидиву правопорушення у злочинця. 
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Спричинився до цих змін розвиток судової науки, процеси диференціації й 

інтеграції спеціальних знань, наслідком яких став розвиток спеціалізованих 

дисциплін, формування нетрадиційних експертних досліджень, створення нових 

класів судових експертиз, судово-психологічної (СПЕ) у тому числі [1]. 

Подальший розвиток (СПЕ) обумовлений динамічними і демократичними 

процесами у суспільстві, при цьому у психологічної науки – теорії і практики 

судової експертизи – є достатній потенціал, щоби допомогти у вирішенні питань 

такого характеру. Тому, мета нашого дослідження полягатиме у вивченні змін у 

класифікації експертиз – судово-психологічної експертизи і патопсихологічного 

дослідження, як його методу. 

Питанням розроблення стрункої класифікаційної системи судової 

експертизи займалося небагато вітчизняних і зарубіжних науковців – 

А. Р. Шляхов; О. М. Зінін і Н. П. Майліс, І. А. Кудрявцев, Н. І. Клименко, який ввів 

судово-психологічну експертизу, як додатковий клас експертизи, що і стало 

предметом нашого вивчення [2].  

Історія використання патопсихологічного дослідження у експертизі сягає ще 

початку ХХ ст., коли відомі психіатри В. М. Бехтерев і Н. М. Щелованов писали, 

що дані психології дозволяють майже безпомилково розпізнавати психічно 

неспроможних осіб, щоб виділити їх у спеціальні установи для відсталих. 

Практика судово-медичної експертизи породжувала потребу в дослідженнях на 

стику патологічної та індивідуальної психології, які мали не лише практичну, але 

й теоретичну цінність. Планувалися і дослідження на межі патопсихології з 

соціальною психологією. Патопсихологічні експериментальні завдання 

підбиралися для вирішення практичних завдань клініки, для вивчення порушень 

розвитку особистості та порушення перебігу психічних процесів: розлади 

сприйняття; розлади уваги; розлади пам'яті; розлади мислення; розлади 

розумової працездатності [3].  

Патопсихологічне дослідження надало можливість додаткового аналізу і 

співставлення матеріалів дослідження, базуючись на системному підході та 

виходячи із принципів цілісності психіки особистості а також враховуючи 

взаємозв’язок ї окремих компонентів та взаємообумовленість внутрішніх та 

зовнішніх факторів психічної діяльності. Водночас висувалися вимоги до 

особистості експериментатора, який повинен бути озброєним спеціальними 

психологічними знаннями та професійно володіти загальними та спеціальними 

методами проведення патопсихологічного дослідження розладів психічної 

діяльності особистості. 

Хоча провідна роль у діагностиці належить клініко-психопатологічному 

методу, сучасна наука надає надзвичайного значення даним, здобутим за 

допомогою додаткових (лабораторних) методів. Саме до лабораторних методів 

належить і патопсихологічне дослідження, яке сприяє ранньому розпізнаванню 

патологічного стану, встановленню правильного діагнозу. Дані, які представляє 

патопсихолог, не лише сприяють винесенню точного діагнозу, але й дозволяють 

встановити ступінь вираженості психічного порушення [2]. Патопсихологічне 

дослідження дозволяє виявити такі особистісні властивості хворого, на які слід 
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звернути особливу увагу при складанні плану психотерапевтичних і 

реабілітаційних заходів. При цьому враховуються не лише змінені хворобою 

особливості особистості, але й найбільш збережені, на які зазвичай спираються 

під час здійснення реабілітації. Зазвичай патопсихологічне дослідження повинно 

бути побудованим таким чином, щоб справить психотерапевтичний ефект та 

підвищити самооцінку хворого. Результати патопсихологічного дослідження 

сприяють винесенню правильних рішень при проведенні експертизи здатності до 

навчання, експертизи працездатності, військово- та судово-психологічної, 

психіатричної експертиз [2, 4].  

Отже, саме від своєчасного та ефективного проведення патопсихологічного 

дослідження в рамках СПЕ залежать і адекватність терапії, і виваженість 

рекомендацій щодо реабілітації особи-правопорушника. Судова практика 

ставить перед СПЕ нові завдання, які виходять із специфіки взаємин: регуляція та 

новий підхід до системи СПЕ, розроблення нових методів експертного 

дослідження. 
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