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СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 
 
 
УДК 316.0 

Судаков В.І. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет 
соціології, д.соц.н., проф. 

СОЦІОКУЛЬТУРНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ: ДО 
ПИТАННЯ ПРО ГНОСЕОЛОГІЧНУ СПЕЦИФІКУ КАТЕГОРІЙ «КУЛЬТУРА» ТА 

«СУБКУЛЬТУРА»  
Стаття присвячена з’ясуванню гносеологічних особливостей категорій 

«культура»и та «субкультура» як пізнавальних засобів забезпечення технологічної 
орієнтації сучасного соціологічного пізнання. 
Ключові слова: соціологія, соціологічне пізнання, культура, субкультура. 

Статья посвящена выяснению гносеологических особенностей категорий 
«культура» и «субкультура» как познавательных средств, обеспечивающих 
технологическую ориентацию современного социологического познания. 
Ключевые слова: социология, социологическое познание, культура, субкультура. 

The gnoseological peculiarities of the “culture” and of the “subculture” categories as 
cognitive instruments which determine technological orientation of the contemporary sociological 
cognition are investigated in the article. 

Keywords: sociology, sociological cognition, culture, subculture. 
 
Актуальність дослідження. Відомо, що наукове пізнання світу загалом 

є культурно-історичним процесом. Саме тому наукове пізнання має складну 
соціокультурну обумовленість. Однак, навіть доволі просте сприйняття змісту 
даних тез просто як фіксації та констатації певного емпіричного факту, 
наводить на роздуми про цілком певну парадоксальність самого наукового 
пізнання. По-перше, будь-яка наука намагається отримати знання стосовно 
об’єктивних властивостей свого предмету. Однак, у своєму діяльнісному вимірі, 
наука є специфічним чином мотивованою діяльністю по «виробництву знань», 
яка детермінується культурним та соціальним контекстами суспільного життя. 
По-друге, визнання об’єктивності існування природного та соціального світів 
привертає увагу до іншої парадоксальної ситуації стосовно безсумнівного 
визнання об’єктивності та валідності самих наукових дослідницьких практик, які 
формується та відтворюються під впливом різних локальних соціальних та 
субкультурних обставин. Зазначимо, що найпростіші підходи до осмислення 
означених парадоксальних ситуацій в контексті проблеми ідентифікації 
дослідницької специфіки соціологічного пізнання виявляються пов’язаними з 
необхідністю певного вирішення антиномії дисциплінарного та 
епістемологічного статусу соціології, яку чітко висвітлив Р.Колінз: «соціологія: 
наука чи антинаука».  
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Показово, що Колінз намагається обгрунтувати сциєнтиський характер 
соціології. Він, зокрема, підкреслює, що «головний напрямок діяльності, який 
надає соціології її інтелектуальне виправдання – це формулювання 
узагальнених пояснювальних принципів, що організуються в моделі глибинних 
процесів, які породжують соціальний світ. Саме ці процеси визначають, яким 
чином конкретні умови породжують конкретні результати. Такі узагальнені 
способи пояснення і утворюють науку» [ 1, с.246].  

Проте доволі типова точка зору Колінза не знаходить однозначної 
підтримки. П.Бергер, як прихильник «антинаукової» версії розвитку соціології 
ще на початку 60-х років минулого століття, вказував на важливість її розуміння 
як системи спеціалізованого гуманітарного знання. Тому важливим принципом 
соціологічного пізнання повинно бути «намагання уникнути сциєнтизму» 
[2,с.150]. Саме таке уникнення, як наголошував Бергер, запобігає деформації 
дослідницького поля соціології , дає можливість соціологу відкрити людські 
цінності, дослідження яких є найважливішою умовою розуміння того, що 
відбувається у соціальному житті. 

Доцільно вказати також і на певну компромісну позицію. Так, на думку 
К.Поппера, соціологи повинні досліджувати об’єктивні соціальні регулярності, 
оскільки в суспільстві діють «важливі соціологічні закони, які пов’язані з 
функціонуванням соціальних інститутів» [3, с.102]. Однак соціологія повинна 
сприяти демократизації та гуманізації суспільного життя, тому вона повинна 
розвиватись як «теорія соціальної інженерії» [3, с.53] . А це означає, що 
соціолог як «інженер або технолог загалом націлений на розгляд інститутів як 
засобів обслуговування певних цілей, і оцінює їх виключно з точки зору їх 
доцільності, ефективності, простоти тощо»[3, с.55]. 

На наш погляд, представлені три позиції, певним чином порушуючи 
питання про інтелектуальну ідентичність соціології, прямо вказують на 
наявність різних типів професійної діяльності соціолога, а саме: 1) соціолога як 
вченого-дослідника; 2) соціолога як соціального працівника: 3) соціолога як 
соціального інженера або соціального технолога.  

 Вочевидь, що виходячи із визнання факту інституціоналізації даних типів 
професійної діяльності соціолога, Н. Смезлер констатує існування в сучасній 
соціології трьох рівноправних когнітивних стратегій як культурно обумовлених 
дослідницьких практик: сциєнтиської, гуманітарної та мистецької 
(соціоінженерної) [4, с.2-5]. Дана констатація, як ми вважаємо, не є 
конструктивною спробою вирішення питання дисциплінарного статусу 
соціології. Однак, через визнання рівноцінності трьох когнітивних стратегій, 
Смелзер по суті вказує: 1) на значущість їх розуміння як певних субкультурних 
різновидів дослідницьких практик в соціології; 2) на важливість їх розгляду у 
більш широкому культурному контексті проблем (generic problematics), які 
сприяють поглибленню уявлень про структурну організацію рівнів 
соціологічного пізнання. 

Врахування даної обставини засвідчує про важливість конкретизації та 
розвитку концептуальних уявлень стосовно соціокультурної детермінації 
сучасного соціологічного пізнання. Приймаючи до уваги зазначене, мета даної 
статті полягає у з’ясуванні гносеологічних особливостей категорій «культура» 
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та «субкультура» як пізнавальних засобів забезпечення технологічної 
орієнтації сучасного соціологічного пізнання 

Насамперед зазначимо, що в сучасній теоретичній соціології особливої 
теоретичної та практичної значущості набули наукові дослідження, пов’язані з 
вивченням технологічного потенціалу культури, тенденцій новітніх культурних 
змін. Вочевидь, що глобалізація сучасного культурного розвитку суттєво 
ускладнює завдання наукового розуміння як самого феномену культури, так і її 
функціональної та технологічної специфіки. На цю обставину справедливо 
вказують автори відомого соціологічного словника Н.Аберкомбі, С.Хіл, 
С.Тернер, які підкреслюють, що поняття «культура» в новітніх інтерпретаціях є 
демаркаційною абстракцією, зміст якої фіксує лише найважливіші атрибутивні 
властивості і якості, які властиві суспільному життю та людській поведінці. 
«Соціологи та антропологи використовують це поняття в якості узагальнюючої 
категорії, яка відображує символічні, небіологічні, тобто набуті аспекти життя 
людського суспільства. Культура включає мову, звичаї та узгоджені традиції 
(конвенції), за допомогою яких можна відрізнити людську поведінку від 
поведінки інших приматів» [5, с.147].  

Погоджуючись із такою оцінкою, слід зазначити, що в широкому значенні 
під культурою сучасні вчені розуміють специфічну, генетично не наслідувану 
сукупність (систему) засобів, способів, форм і зразків взаємодії людей із 
середовищем існування з метою підтримки певних спільних структур діяльності 
та комунікації. Вочевидь, що таке комплексне й поліфункціональне суспільне 
явище як культура, як вже відмічалося у наших публікаціях, передбачає її 
вивчення на основі актуалізації потенціалу різних аналітичних стратегій: 
дескриптивної, адаптаційної, аксіологічної, нормативної, діяльнісної, 
інституціональної, семіотичної, технологічної [6]. Водночас, як ми вважаємо, у 
переважній більшості визначень категорії «культура» не вказується на 
специфічні онтологічні ознаки, що відображують практичну значущість і 
прагматичну технологічну спрямованість культури. Іншими словами, поза 
увагою дослідників залишається важливе питання: у чому полягає практична 
цінність культури?  

На наш погляд, врахування змісту специфічних онтологічних ознак, які 
підкреслюють прагматичну сутність культури, є важливим при визначенні 
поняття «культура» як соціологічної категорії. Приймаючи до уваги дану 
обставину, доцільно визнати, що категорія «культура» за своїми 
гносеологічними властивостями є важливим пізнавальним засобом, що 
відображує цілісний функціональний та технологічний комплекс як 
процесуальних, так і результативних тенденцій суспільно-історичної 
практики індивідуальних і колективних соціальних суб'єктів.  

Виходячи з позиції саме такої концептуальної інтерпретації категорії 
«культура», необхідно враховувати зміст наступних пояснень: 

 по-перше, продуктивне соціологічне вивчення суспільної сутності 
культури пов'язане із з'ясуванням специфіки спеціалізованих технологічних 
функцій культури: 1) забезпечення безпеки, 2) інноваційно-креативної, 3) 
інтегративної, 4) комунікативної, 5) сигніфікативної, 6) нормативної, 7) 
релаксаційної [ 6, с. 36-37].  
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по-друге, культура як цілісний функціональний технологічний комплекс 
процесуальних і результативних тенденцій суспільно-історичної практики 
реально не тільки відтворюється, але й розвивається через різноманітні 
способи та форми діяльності індивідуальних і колективних соціальних суб'єктів, 
які використовуючи технологічний базис культури, розвивають її потенціал, 
створюючи при цьому прецеденти як культурної, так і соціальної диференціації. 

по-третє, культура як втілення результативних тенденцій суспільно-
історичної практики є значущим ресурсним фактором технологізації й 
легітимації систем діяльності й соціальних претензій соціальних суб'єктів, що і 
є важливим джерелом виникнення й існування різноманітних субкультур.  

Зосереджуючи увагу на з’ясуванні гносеологічних особливостей категорії 
«субкультура», ми вважаємо важливим підкреслити необхідність подолання 
спрощених трактувань субкультури як специфічного онтологічного різновиду 
культури. Зазначимо, що західні соціологи, починаючи з 30-х років ХХ століття, 
коли категорія «субкультура» була уведена у науковий обіг [ див.:7,с.187-188], 
намагаються тлумачити зміст даної категорії виділяючи таку її сутнісну ознаку, 
як «культура меншості». Так, за визначенням Е.Гіденса, субкультура – це 
«цінності й норми, відмінні від цінностей і норм більшості яких дотримується 
певна соціальна група у складі великого суспільства» [ 8, с.662]. 

 Близьке за змістом визначення пропонує і Н. Смелзер: «Субкультура – 
система норм та цінностей, які відрізняють культуру певної групи від культури 
більшості членів суспільства» [ 9, с.660]. Аргументуючи значущість такого 
визначення, Смелзер пояснює, що у ХХ столітті утвердилися дві основні форми 
культури – 1) елітарна культура та 2) масова культура, яка «ігнорує 
особливості регіональних, релігійних та класових субкультур» [9, с.67]. Таким 
чином, вивчення субкультур має особливе значення для розуміння явних та 
латентних процесів культурної та соціальної диференціації.  

Інші дослідники намагаються навести більш розгорнуту аргументацію 
позиції, що категорія «субкультура» є концептуальним засобом відображення 
культури «явної меншості людей» і яка не є «панівною культурою». Авторами 
«Великого тлумачного соціологічного словника» підкреслюється, що категорія 
«субкультура» відображує певні реалії способу життя локальних груп. 
«Субкультура (subculture) – система переконань, цінностей та норм, які 
поділяються та активно використовуються явною меншістю людей у межах 
певної культури. Відношення субкультури до так званої панівної культури було 
ідентифіковано як відносини підкори та відносного безсилля, Тому владні 
відносини - важливий вимір будь-якої соціологічної роботи у даній сфері» [10, 
с.308]. 

Вочевидь, що у межах такої когнітивної перспективи категорія 
«субкультура» вимушено визначається як наочний вираз соціальної нерівності, 
як певний тип протестної поведінки. У «Короткому словнику з соціології» доволі 
примітним є наступне визначення: субкультура - «це у чомусь обмежена 
культура соціальної спільноти, яка обумовлена бідністю її соціальних зв’язків, 
наявністю для даної спільноти перешкод у доступі до культурного спадку та 
культурних надбань» [11, с.401]. Зазначимо, що у «Російській соціологічній 
енциклопедії» дається ще більш радикальне визначення: «Підкультура 
(субкультура) – поняття, що характеризує культуру групи або класу, яка 
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відрізняється від панівної культури або ж є ворожою до цієї культури» [ 12, 
с.387].  

 Доцільно також звернути увагу що, у підготовленому українськими 
соціологами виданні «Соціологія. Короткий енциклопедичний словник» 
пропонується наступне тлумачення: « СУБУЛЬТУРА ( букв. – підкультура) – 
культура окремої соціальної групи, класу, регіону, конфесії тощо, що чимось 
відрізняється від традиційної культури суспільства» [ 13, с.612]. 

Неважко помітити цілком певні вади даного тлумачення.  
По-перше, акцент на тому, що субкультура є чимось окремим - тобто 

являє собою культуру саме «окремої соціальної групи, класу, регіону, конфесії» 
по суті є аргументацією того, що означені соціальні суб’єкти є виключено 
носіями певної субкультури і є ізольованими від вплину інших культур і 
субкультур. Такий погляд на субкультуру, на наш погляд суттєво спрощує 
розуміння проблеми міжкультурних взаємодій.  

По-друге, фіксація того, що субкультура «чимось відрізняється від 
традиційної культури суспільства» загалом не прояснює питання про специфіку 
цієї «чимості» - тобто питання про визначення підстав ідентичності 
субкультури, про особливості її конструктивних та деструктивних функцій.  

По-третє, пропозиція розуміння субкультури в аспекті визначання її 
відмінності «від традиційної культури суспільства» створює враження, що саме 
традиційна культура у будь-якому суспільстві є домінуючою культурою. Однак 
культурні реалії сьогодення, пов’язані з феноменом культурної дифузії 
засвідчують про суттєві зміни у самому функціональному статусі традиційних 
культур. На наш погляд, розуміння традиційної культури як вияву «культури 
більшості», як культури, котра є безпосереднім виразом сукупного 
«культурного спадку» призводить до зневажливого ставлення до феномену 
субкультури та суттєвої недооцінки креативного потенціалу субкультур. 

Зазначимо також, що деякі сучасні дослідники цілком справедливо 
вказують на необхідність врахування цілком певних труднощів використання 
пізнавального потенціалу категорії «субкультура» в сучасних соціологічних 
дослідженнях. На думку Н.Аберкомбі, С.Хіла, С.Тернера ефективне 
проведення досліджень різних субкультур потребує попереднє проведення 
спеціалізованої аналітичної роботи. «Застосування поняття субкультури 
пов’язано з двома головними аналітичними проблемами. (1) Все ще 
залишається нез’яcованим питання про те, якими визначальними чинниками 
обумовлюється розвиток субкультур. Деякі дослідники вважають, що новітні 
субкультурні феномени являють собою відхилення робітничого класу від вимог 
культури панівного класу. (2) Поняття субкультури передбачає легку для 
розпізнання панівну культуру, однак фрагментація сучасної культури робить 
проблематичним розпізнавання такої, за визначенням поширеної домінуючої 
культури, як панівної» [5, с.325].  

 Висловлені зауваження можуть слугувати певною підставою для 
обгрунтування дослідницької позиції, згідно якої сучасне наукове соціологічне 
розуміння феномену субкультури та субкультурних відмінностей можливе в 
контексті дослідження процесу диференціації культурних практик 
індивідуальних та колективних суб’єктів суспільного життя. 
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В межах даного дослідження ми вважаємо доцільним зробити акцент на 
концептуальній гіпотезі, зміст якої відображує наступне визначення 
субкультури як категорії соціологічної теорії: субкультура – це специфічний 
поліфукціональний феномен суспільного життя, який стабільно 
відтворюється у суспільстві як наслідок процесу диференціації культурних 
практик індивідуальних та колективних суб’єктів суспільного життя. 

Таке концептуальне розуміння в пізнавальному та евристичному 
аспектах, на наш погляд, дозволяє зосередити дослідницьку увагу на 
ідентифікації та характеристиці трьох специфічних культурних феноменів, які 
безпосередньо відображують процеси диференціації культурних практик і 
пояснюють причини стабільного відтворюється у будь-якому суспільстві 
різноманітних субкультур.  

1. Конфлікт культурних ідеалів – феномен, який відображує 
суперечності у практиках діяльності соціальних суб’єктів, котрі намагаються 
орієнтувати свою діяльність на різні культурні ідеали. Зазначимо що 
конструктивна спроба дослідження конфлікту культурних ідеалів була 
здійснена Г.Зімелем у праці «Конфлікт сучасної культури»[14]. Нагадаємо, що 
згідно позиції Зімеля, культурний ідеал – це певна редукована максима 
культурного багатоманіття, яка може бути презентована у різноманітних 
формах – у формі ідеалу справедливості, демократичного ідеалу, національної 
ідеї тощо. Вочевидь, що далеко не завжди формулювання культурного ідеалу 
може бути здійснено на основі соціального консенсусу. Тому, наприклад, 
численні спроби українських політиків та науковців сформулювати та виразити 
у формі культурного ідеалу зміст української національної ідеї досі не 
увінчались успіхом. Проте, приймаючи до уваги сам зміст даних спроб, 
доцільно зробити висновок, що ці спроби є специфічним відображенням 
реального існування в українському соціумі певних конфліктуючих субкультур. 

2. Культурна криза – феномен, який являє собою ситуацію обмеження 
для соціальних суб’єктів бути активними агентами культурних інновацій. 
Зазначимо , що феномен культурної кризи досліджувався у працях багатьох 
соціологів ХХ століття. Незважаючи на наявність різних теоретичних підходів 
щодо розуміння специфіка даного феномену, ми вважаємо доцільним 
зауважити, що переважна більшість дослідників сходяться на думці, що 
наукове дослідження культурної кризи повинно здійснюватись в контексті 
проблеми відтворення культури. Зазначимо, що такі відомі дослідники 
феномену культурної кризи, як П.Сорокін, К.Мангейм та Й.Гейзінга загалом 
схилялись до думки,що культурні кризи у будь-якому суспільстві виникають як 
наслідок невиправданого посилення утилітарних та прагматичних рис культури, 
які витісняють на периферію емоційного та інтелектуального життя людей її 
духовну сутність. Тому культурні практики певних соціальних суб’єктів, які 
відображують їх намагання та спроби подолати культурну кризу, можна 
вважати важливою онтологічною підставою виникнення та утвердження різних 
субкультур.  

3. Культурна дифузія – явище, яке відображує поширення та утвердження у 
певній культурі цінностей та культурних зразків ( патернів)_інших культур. 
Важливо зазначити, що більшість сучасних соціологів ( З. Бауман, У.Бек, 
Е.Гіденс, Дж Рітцер, Р.Робертсон, А.Ручка, П.Штомпка та ін.) доводять 
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важливість розуміння специфіки культурної дифузії в контексті дослідження 
проблеми культурної глобалізації.. Ми вважаємо, що саме в концептуальних 
межах цієї стратегії власне і актуалізується важливе для соціологів питання 
щодо визначення онтологічних підстав процесу формування та утвердження 
нової глобальної культури, а також і цілої низки проблем, пов’язаних зі 
з’ясуванням ідентичності різних типів субкультур. Водночас варто зауважити, 
що зростаючий вплив нової глобальної культури, ще не означає того, саме 
дана культура є домінуючою в конкретному соціумі. Тому, як ми вважаємо, при 
дослідженні процесу культурної дифузії є важливим врахування вже набутого 
історичного досвіду, який засвідчує про можливість, принаймні, трьох різних 
типологічних ситуацій міжкультурного взаємовпливу та міжкультурних 
взаємодій. А) Ситуація підкорення слабкого суспільства більш сильним, 
культура сильного суспільства постає як домінуюча, тому її утвердження 
приводить, а може призвести до знищення культури слабкого суспільства 
(колонізація Росією території багатьох північних народів Сибіру, що призвело 
до їх культурного занепаду та втрати власної культурної ідентичності). Б) 
Ситуація змішування культур, на базі консенсусного сприйняття певних 
загальнолюдських цінностей (феномен американського «плавильного тиглю» як 
певного культурного сплаву, який формувався на основі масового сприйняття 
цінностей лібералізму та демократії). В) Ситуація міжкультурних взаємодій, 
яка загалом не супроводжується завоюваннями або фізичними контактами 
представників різних культур. Така ситуація спричинюється, як вважає Дж. 
Рітцер технологічним впливом процесу глобалізації як «макдональдизації» [15, 
c.220-223]. Даний процес породжує протилежні культурні наслідки: а) 
відбувається уніфікація культурного життя через поширення 
стандартизованих технологій і відповідних до них стилів життя (стимул 
утвердження нової глобальної культури); б) підрив престижу і витіснення на 
периферію локальних культур (стимул формування та утвердження різних 
субкультур та контркультур). 

Висновки. 1. Подальша розробка системи наукових уявлень стосовно 
розуміння специфіки соціокультурної детермінації сучасного соціологічного 
пізнання передбачає з’ясування гносеологічних особливостей категорій 
«культура»и та «субкультура» як пізнавальних засобів забезпечення 
технологічної орієнтації дослідницьких практик в соціології. 2. Наявність різних 
концептуальних інтерпретацій категорії «культура» в сучасному 
суспільствознавстві загалом пояснюється труднощами адекватного 
теоретичного відображення онтологічних ознак культури як надмірно складного 
явища суспільного життя. Проте у переважній більшості інтерпретацій та 
визначень вченими недостатньо враховується зміст специфічних онтологічних 
ознак, які підкреслюють прагматичну сутність культури і які є важливими 
стимулами культурної та субкультурної диференціації. Дані ознаки повинні 
бути введені в контекст визначення поняття «культура» як соціологічної 
категорії. 3. Категорія «культура» за своїми гносеологічними властивостями є 
важливим пізнавальним засобом, що відображує цілісний функціональний та 
технологічний комплекс як процесуальних, так і результативних тенденцій 
суспільно-історичної практики індивідуальних і колективних соціальних 
суб'єктів. 4. Традиційні тлумачення категорії «субкультура» як «підкультури» 
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відносно домінуючої (панівної) культури, або як «культури меншості» є 
застарілими, оскільки вони не сприяють конкретизації наукових уявлень 
стосовно стимулів сучасної культурної диференціації та культурної 
глобалізації. 5. Категорія «субкультура» є важливим пізнавальним засобом 
теоретичного відображення онтологічних властивостей специфічного 
поліфукціонального соціального явища, яке стабільно відтворюється у будь-
якому суспільстві як наслідок процесу диференціації культурних практик 
індивідуальних та колективних суб’єктів суспільного життя. Найважливішими 
соціальними феноменами, які слугують онтологічними підставами стабільного 
відтворення різноманітних субкультур є: 1) конфлікт культурних ідеалів, 2) 
культурна криза, 3) культурна дифузія. 
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КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕКЛАМИ В ПРОЦЕСІ СПОЖИВАННЯ 
У статті розглядається характерні особливості рекламної комунікації як 

інформаційного ресурсу споживання в сучасному суспільстві. Проаналізовано тенденції 
функціонування реклами як компонента масової культури та її вплив на домінуючі стилеві 
характеристики практик споживання. 

Ключові слова: рекламна комунікація, потреби, споживання. 
В статье рассматриваются характерные особенности рекламной коммуникации 

как информационного ресурса потребления в современном обществе. Проанализированы 
тенденции функционирования рекламы как компонента массовой культуры и ее влияние 
на доминирующие стилевые характеристики практик потребления. 

Ключевые слова: рекламная коммуникация, потребности, потребление. 
This article focuses on the characteristics of advertising communication as information 

resource of consumption in modern society. Advertising as a component of mass culture, 
tendencies of its functioning and its impact on dominant consumption styles practices are 
analyzed.  

Кeywords: AD communication, needs, consumption.  
 

Актуальність. Висування споживання у систему домінуючих практик 
обумовлено об’єктивними змінами його сутності і ролі у суспільстві. 
Споживання як форма соціальної активності поступово стає одним з 
найважливіших елементів системи соціальної взаємодії. Воно виконує в 
суспільстві безліч функцій, найважливішими з яких є задоволення людських 
потреб, стимулювання суспільного виробництва, упорядкування сфери 
повсякденного життя тощо.  

Сучасна людина не може існувати без різнобічної, багатоелементної за 
змістом системи споживання, де характер споживання значущим чином 
впливає на соціальне конструювання образів світу.Споживання сьогодні стає 
таким простором життєдіяльності, в якому конструюється нова соціальна 
реальність . З цього виникає науковий інтерес до інформаційного забезпечення 
загалом, і рекламної комунікації зокрема як певного роду модераторів у 
здійсненні споживання та формування багатоманітності форм споживацької 
поведінки. Останнім часом відчутною стає потреба теоретичного аналізу цього 
процесу як інноваційного для України і пострадянських країн.  

В класичних соціологічних теоріях К.Маркса, Г.Зіммеля, Т.Веблена 
споживання в суспільстві визначається його класовою структурою, а 
вирішальним фактором споживання індивіда виступає його соціально-
економічне положення. Пізніше в рамках постмодерністського напряму 
споживання постає формою самопрезентації та специфічної форми взаємодії 
людей між собою в межах конкретного соціуму. 

В умовах сучасного суспільства найбільш реальну дослідницьку 
перспективу на нашу думку мають структурно-конструктивістська концепція 
П.Бурдьє та діяльнісно-конструктивістська концепція В.Ільїна, які дозволяють 
розглядати споживання як двобічний процес. На думку В.Ільїна, соціальне 
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середовище, що має зовнішній характер по відношенню до людини, за 
допомогою різноманітних суспільних інституцій конструює споживання, 
формуючи як межі споживчого вибору, так і бажання. Водночас, це 
середовище формується людьми, що складають соціум, і існує лише тією 
мірою, якою люди відтворюють його цінності і норми у своїй діяльності. Тобто 
індивід конструює свій стиль споживання у межах соціокультурного простору, в 
який він вписаний. 

Мета даної статті – виявити і охарактеризувати ті особливості рекламної 
комунікації, які суттєво впливають формування практик споживання в умовах 
сучасного суспільства . 

Оскільки навіть в найбільш розвинених країнах світу поки що не 
спостерігається ні альтернативної системи товарних відносин, ні породженого 
ними класу, ні його власної культури-ідеології, які могли б кинути виклик 
гегемонії капіталу, споживання лишається не лише, а зараз, і не стільки 
формою задоволення потреб, як презентації себе іншим, специфічною формою 
спілкування і взаємодії Сучасний тип споживання незалежно від ступені 
успішності чи неуспішності економічних перетворень пострадянських 
суспільств є потужним фактором впливу на цивілізаційний розвиток, адже 
згідно Ж.Бодрійару суспільствами споживання не обов’язково є багаті 
суспільства, хоча певний рівень надлишків необхідний. Зараз споживання 
постає як необхідний аспект людської діяльності і як імператив, що подається 
суспільству загалом.  

Інформаційно-комунікативні системи розширюють простір життя і 
розширюють часові рамки, «привчаючи» людини жити в умовах відкритості і 
постійних змін, де останнім часом вербальне поступається візуальному в 
передачі інформації, а комунікативні форми обростають новими ритуальними 
текстами, де виникає відчуття, що людство рухається в напрямку пошуку 
зовнішньої простоти в культурі, позбавляючись від надлишку накопиченого 
століттями її ціннісно-смислового багажу. Останнім часом практично всі 
природні потреби споживання замінюються системою соціального впливу, що 
визначають зміст конкретних потреб та інтересів людини. В системі 
детермінації споживчої поведінки виникає протиріччя як результат зіткнення 
різних соціальних факторів, що визначають вибір і придбання конкретних 
товарів. До того ж, саме підвищення комфортності життя розглядається 
багатьма вже не стільки з позицій матеріальних можливостей придбання нових 
за споживчими властивостями товарів, а тим, наскільки вони змінюють місце у 
соціальному просторі. У свою сферу споживання включає не лише речі, але й 
відносини, культуру, наукові надбання. Майже 30 років тому К.Леш визначив 
головну проблему суспільства споживання як проблему психологічного 
виживання індивіда під тиском пропагандистських імперативів, які нав’язують 
потреби, товари, послуги, які формують своєрідну «манію споживання». [8, 
с.43-47]. Зараз це повною мірою стосується і України, незважаючи на системні 
економічні проблеми, з якими стикається країна. Адже двадцятирічний досвід 
«ринкової соціалізації» сформував певний рівень соціальних домагань, який 
передбачає певний рівень задоволення матеріальних, духовних та культурних 
потреб. 
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В силу жорсткої конкуренції між соціальними процесами за володіння 
такими обмеженими ресурсами, як суспільна увага і пропускна здатність 
засобів масової комунікації, сучасні мас-медіа стають не тільки джерелом 
інформації, але й агентом конструювання та інтерпретації образу споживання 
як імперативу суспільства. Мас-медіа, які мають своєю функцією «безперервне 
утворення та переробку подразнень» [5,с.152], беруть безпосередню участь у 
формуванні, репрезентації і сприйнятті цільовими аудиторіями уявлень про 
ціннісної матриці «споживання як гідного життя ». «Віртуальна реальність 
сучасної реклами – це не просто ідеальний простір, що базується на «нових 
міфах», які носять сакральний смисл, скільки сфера сучасної медіакультури, 
що поглинає людину полем демонстрації матеріальної компоненти гідного 
життя» [ 9,с. 87] 

У цьому взаємозв’язку споживача і світу споживання комунікативна 
домінанта рухлива і транзитивна. Водночас можна констатувати наявність 
деяких доволі сталих тенденцій. 

1. Рекламна комунікація значною мірою забезпечує цілісність 
соціального організму через постійне відтворення системи існуючих 
соціальних відносин, через залучення в цю систему конкретного індивіда. 
Соціально-нормативні стандарти не встановлюються за допомогою 
формальних правил чи соціальних цінностей, підкреслює Дж. Александер , 
цей процес протікає у контексті різноманітних колективних дискурсів, які 
можуть ставати іконічними. Через іконічний досвід створюються, передаються 
і підтримуються поведінкові стандарти, а також основні смисли та образи. Так 
за думкою Александера твориться повсякденність. Як наслідок, формуюється 
складна система соціальних символів, які трансформуючи уявлення людей 
про власність, практику споживання і стиль життя, засвідчують і підтримують 
особистісну ідентичність людей. Таким чином продукується створення нових 
соціальних зв’язків та нових форм свідомості. Для того щоб стати предметом 
ринкового обміну, благо повинно бути на інформаційному рівні 
перекваліфіковано на товар. «З точки зору культури виробництво товарів є 
культурним і когнітивним процесом: товари потрібно виробляти не тільки 
фізично як речі, а й маркувати в координатах культури як речі певного роду» 
[3, с.134]. Таким чином, соціальний статус товару досягається через 
інформаційні метафори само презентації. І тут надзвичайно актуальним 
постає питання вбудови рекламного механізму в динаміку соціокультурної 
сфери, адже її вплив на світове співтовариство ( включаючи і українське 
суспільство) останнім часом просто безпрецедентний. За думкою 
американського вченого М. Мартіна, за відносно невеликий термін часу у 
суспільстві може сформуватися певна агрегована система цінностей, яку 
прийматиме більшість населення .  

2. У більшості населення зв’язок між цінностями і установками буде 
здійснюватись через орієнтацію на штучно створені моделі, якими 
представники економічної та ідеологічної еліти постачають пересічних 
громадян. «Електронна спільнота» про яку писав МакЛюен, має у своїй основі 
дискурс речей – рекламу. Очевидно, що причина рекламної одноманітності – 
це одноманітність речей. Ця одноманітність посилюється у постіндустріальну 
епоху незважаючи на зовнішню варіативність. Сучасний тип споживання є не 
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масовим , і не індивідуальним, а модульним (всі купують в одному і тому ж 
супермаркеті, індивідуальним є лише вибір з стандартного переліку 
можливостей). Зрозуміло, що тут важливі не конкретні назви речей, а принципи 
їх поєднання, а вони достатньо обмежені. Це обмежує свободу людини, 
оскільки створює в нього ілюзію вибору, хоча його вибір фактично визначений.  

3. Створивши суб’єктно-обєктний світ артефактів , люди щляхом 
надлишкового виробництва і необмеженого споживання трансформують 
раціональні норми корисності у соціально-символічну площину. Російський 
вчений А. Ульяновський вважає, що вплив реклами на споживача базується на 
тому, що вчинки і думки, які він пов’язує з одними потребами насправді не є 
домінантними, оскільки за ними стоять інші потреби, які насправді і керують 
людиною. Саме цей мотив зміщеної потреби він і називає міфом, а всю систему 
міфів, яка постійно циркулює у даному суспільстві – міфологією. Цей погляд 
узгоджується з поглядами Гі Дебора, який стверджує: «Псевдо-потреба, 
нав’язана сучасним характером споживання не може бути протиставлена 
справжній потребі чи бажанню, яке не було б сфабриковане суспільством і 
історією. Але надлишковість товару виступає тут як абсолютний розрив в 
органічному розвитку суспільних потреб. [2, с.45] Домінуючі типи комунікації 
кореспондують з певними соціокультурними складовими конкретної епохи. 
Сучасній людині бракує предметно-смислового спілкування, міжособистісних 
контактів, реальних емоцій. Людина втрачає контроль над більшістю соціально 
значущих процесів і змушена спостерігати за їх перебігом з глядацької зали. Як 
наслідок людина стає практично беззахисною перед силою цих процесів , що 
породжує прагнення відмовитись від далекосяжних цілей заради найближчих 
зручних результатів, задоволення вітальних потреб. У зв’язку з цим варто 
зазначити актуальність тези М. Маклюена про те, що «в епоху інформації 
середовищем стає сама інформація», отже людина, що споживає інформацію і 
перебуває у її постійних потоках, настільки звикає і опановує це середовище, що 
світ інформації стає більш знайомим і зрозумілим, аніж безпосереднє, побутове 
оточення. Ця реальність є рухливою, принципово незавершеною і завершити її 
здатний сам споживач. Тому телевізор та Інтернет постачає глядача 
«промислово виготовленою підсвідомістю».  

4. Споживання виступає як сукупність дискретних потоків комунікації, 
акумулюючи існуючі і репрезентуючи нові соціокультурні патерни. На думку Н. 
Лумана, суспільство у просторі комунікації виробляє та засвоює свої власні 
смисли. Соціальне життя завжди організовувалося у відповідності зі зразками і 
нормами, яким підпорядковувалась поведінка людей і які уніфікували цю 
поведінку. Вони можуть бути представлені у двох видах: зразки і стандарти. 
Зразок відмінний від стандарту, адже в своїй основі він має соціокультурну 
норму зумовлену цінностями високої культури чи релігійною свідомістю. Зразок 
ієрархічний – існують різні соціальні норми для різних соціальних груп. Натомість 
стандарт гомогенізований і тотальний. Він єдиний для всіх і не припускає 
суттєвої соціальної диференціації. Якщо традиційне українське суспільство у 
споживанні керувалося зразками, які були вироблені сторіччями, то сьогодення 
характеризується майже повним підлаштуванням під стандарти. Стандарт 
охоплює спосіб життя – стандартизується дозвілля, тип відпочинку, продукти, що 
споживаються і загалом сам тип споживання. Як наслідок виникає масова мода, 
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масові типи відпочинку та інші зразки масової культури. Тут споживання в 
загальному сенсі складає єдине соціальне середовище. Сучасний італійський 
філософ А.Менегетті таким чином змальовує цей процес : « Розповсюдження по 
всьому світу рекламних плакатів – кока-коли, вермуту Мартіні, телевізорів 
Самсунг і т.і. – надає всьому світу почуття єдності, створює спільноту набагато 
більш згуртовану одноманітністю реклами, аніж інформації» [6, с.48.] Всі носять 
однаковий за стилем одяг (який розрізняється лише за ціною), літають літаками, 
вживають однакові ліки, дивляться одні фільми. Стандарт уніфікує все і скасовує 
всі розбіжності за винятком одного – економічної диференціації за рівнем 
доходу. 

5. Новітні інформаційні технології стають основою для просування 
індивідуалізованих споживчих стратегій. В умовах технологізації повсякденної 
культури значні зміни зазнає процес соціального пізнання або репрезентації 
людиною об'єктів зовнішнього світу. Як зазначає Н.Костенко - «За закликом 
ринкової економіки медіа легітимізують індивідуальні селективні практики, 
однак тою мірою, якою вони піддаються цільовому групуванню. Цими 
цільовими аудиторіями медіа опікується, огороджують їх як майданчики для 
свого впливу, зберігаючи, якщо потрібно, або модифікуючи їх особливий 
соціокультурний статус» [4, с.148]. Дискурс універсальної комутативності 
віртуального простору, який повністю окупував сферу духовних повсякденних 
практик людини, дозволяє досягти ефекту перетворення електронного медіума 
на соціального агента. Це здійснюється ,передусім, за рахунок істотної 
інтенсифікації інформаційного потоку; підвищення доступності інформації в 
силу масштабного розповсюдження і сегментації ; збільшення різноманіття і 
ступеня структурованості інформації, можливість її перетворення в формати, 
що легко сприймаються; наявності постійного зворотного зв'язку і залучення 
людей до активного інформаційного обміну і ,зрештою, до споживання.  

Взагалі, консьюмеристський соціум ні секунди не стоїть на місці – він 
постійно рухається, змушуючи не надто спритних співгромадян відчувати себе 
невдахами. Індустрія споживання, що охоплює зараз практично всі верстви 
населення, постійно викидає на ринок нові моделі і зразки, причому тут йдеться 
абсолютно не лише про матеріальні предмети, а й про культурний та смислові 
продукти. Окрім того, споживач це людина, що перебуває в русі і приречена на 
вічний рух. Повністю задовольнити бажання споживача неможливо, оскільки 
вони не задані наперед. Їх кількість і обсяг нескінченні. За думкою З.Баумана 
тепер життя і споживання стають взаємозамінними поняттями. Людство 
заражене «афлюенцією» ( від англ. заможний») , яка подібна хворобливому, 
інфекційному стану, що передається соціально, цей стан перевантаження, 
занепокоєності щодо пошуків чогось більшого, того, чого не можна досягнути. 
Бажання і потреби ніколи не задовольняються і не можуть бути задоволені 
повністю. Світ речей, товарів, послуг, роботи, дозвілля, ідентичностей, 
соціальних практик нагадує готельне обслуговування в системі all inclusive. 
Пропозиція товарів величезна - спробувати і спожити все неможливо. Так само 
з’явилась величезна кількість референтних груп та авторитетів. Місце лідерів 
думок посідають консультанти та тренери. В цих умовах конкретний зміст 
вибору залишається за індивідом. Але відмовитися від вибору, вийти з гри не 
можна - споживання як стиль життя нав'язано суспільством. [ 7] Можливо 
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незабаром соціальні обставини змусять людей вгамувати свої споживчі 
апетити. Так, наприклад , серьйозна екологічні зміни зумовлять тенденцію 
мінімалізації споживання , свідомого самообмеження як імператива виживання. 

Але поки що нагромадження споживчих цінностей поступово змінюється 
нагромадженням потреб. І саме вони, з їхньою різноманітністю, визначають 
кількість споживаного. Звідси прагнення до зростаючого розмаїття предметів, 
що оточують людину та які вона споживає. Плинна сучасність, як зазначає З. 
Бауман не позбавляє суспільство від домінування товарного фетишизму, 
оскільки сучасний капіталізм досі базується на старому принципі «не люди та 
їхні речі, а речі та їх люди». Почуття насичення конкретними благами 
швидкоплинно, йому на зміну завжди поспішають нові форми голоду. Ідея 
«загального устарівання» породжує особливий тип відношення до об'єктів, 
якими володіє індивід, при якому залежність від речей в цілому тільки 
посилюється, в той час як прив'язаність до конкретних предметів слабшає. 
Люди з легкістю розлучаються зі старим предметним і символічним оточенням, 
прагнучи відповідати авангардним споживчим стратегіям.  

Просто несвобода стає більш витонченою, і змінила форми свого тиску: 
«Видовища прийшли на місце нагляду, не втративши дисциплінарної влади 
свого попередника. Підпорядкування стандартам ... тепер досягається за 
допомогою спокуси і зваблювання, а не примусу, і виявляється під машкарою 
здійснення вільної волі, а не виявляється у формі зовнішньої сили »[ 1 , c .94]. 
Спокуса як інструмент впливу на масову свідомість і поведінку працює 
набагато краще, аніж грубий тиск і придушення. При наявності телевізора та 
Інтернету фактично відпадає потреба прямого примусу людей у конкретних 
діях. Відбувається своєрідне подвоєння реальності, де в межах віртуального 
простору людина позбавляється обмежень традиційних соціальних норм 
реального життя і розширює можливості застосування певних алгоритмів, які 
стають основою споживання в рамках, санкціонованих суспільством . Таким 
чином, рекламна комунікація як інформаційний ресурс споживання набуває 
можливості нормування, оскільки дозволяє детермінувати та регулювати 
інтеракції у сфері споживання, не будучи водночас нормою поведінки у якості 
зразка соціальної дії. 

Висновки. Рекламна комунікація стає з одного боку ключовим чинником 
ринкового успіху, а з іншого широко мультиплікованим феноменом масової 
культури, в якості якої вона стає своєрідним засобом виробництва, яка 
виробляє бажання та усвідомлені потреби. В силу цього сам процес 
споживання відбувається під впливом сукупності факторів, що детермінують 
мотивацію і повсякденні практики індивіда. Це передусім , взаємодія та 
інтегральний вплив знань, зовнішньої інформації та власного досвіду, 
одержаних в ході особистої комунікації в різних сферах та інститутах 
суспільства, включеності в певні мережі і спільноти та вплив ЗМК, який 
інтенсивно зростає і дедалі стає все більш вагомим. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ : ДИЛЕМА 
ЕЛІТАРНОСТІ ТА МАСОВОСТІ 

В статті представлена аргументація концептуальних засад соціологічного 
дослідження конструктивних та деструктивних чинників та соціальних наслідків сучасної 
інституціональної трансформації системи вищої освіти України. 

Ключові слова: освіта, вища освіта, елітарна вища освіта, масова вища освіта, 
система вищої освіти України.  

В статье представлена аргументация концептуальных оснований 
социологического исследования конструктивных и деструктивных факторов, а также 
социальных последствий институциональной трансформации системы высшего 
образования Украины. 

Ключевые слова: образование, высшее образование, элитарное высшее 
образование, массовое высшее образование, система высшего образования Украины  

The conceptual foundations of sociological research which enables to understand the 
sense of Ukrainian system of higher education institutional transformation, the social 
consequences, constructive and destructive factors of this process are presented in the paper. 

Keywords: education, higher education, elite system of higher education, mass system of 
higher education, Ukrainian system of higher education. 

 
Актуальність дослідження. Сучасний світ демонструє постійне 

зростання кількості та багатоманіття проблем, які безпосередньо торкаються 
основ культурного життя усіх без виключення країн, континентальних 
співтовариств, людства в цілому. Серед таких проблем найбільш значущими є 
проблеми функціонування та трансформації сучасних освітніх систем. ХХ 
століття внесло в розвиток різних суспільних систем чимало інноваційних 
факторів, що потребують детального осмислення. Процеси новітніх 
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технологічних змін та перетворення науки на безпосередню виробничу силу 
реально стали найважливішими стимулами прогресуючої інтелектуалізації усіх 
сфер суспільного життя. Дані процеси також зумовлюють зростання престижу 
науки, дослідницької діяльності, освіченості, особистості вченого. Суспільству і 
людству потрібні спеціалісти високого рівня підготовки, з високим креативним 
потенціалом, з розвинутими здібностями. Відомо, що на задоволення цієї 
потреби націлена система вищої освіти, яка функціонально зорієнтована на 
підготовку наукової і культурної еліти. Водночас демократизація суспільного 
життя, зростаючі суспільні запити на інноваційну та твору діяльність, а також 
інституціоналізація в розвинутих країнах світу ідеології «держави добробуту» 
(welfare state) є суттєвими стимулами інституціональної експансії масової вищої 
освіти. Протиріччя елітарної і масової освіти є, на нашу думку, найскладнішим 
у сфері сучасних відносин в системах «суспільство - освіта» та «суспільство – 
вища освіта».  

Основною причиною «масофікації» вищої освіти є об’єктивні фактори, 
якими є: по-перше, зростання кількості університетів у Європі та світі (хоча 
неймовірної кількості вони досягли саме в Україні); по-друге, підвищення 
доступності вищої освіти для представників різних соціальних верств (бюджетні 
асигнування, безоплатне навчання у державних ВНЗ, доступні ціни у 
комунальних та приватних закладах вищої освіти.); по-третє, зниження вимог 
до рівня підготовки абітурієнтів (первинне тестування, єдиний державний іспит, 
незалежне тестування, середній бал атестатів, співбесіди на незрозумілі теми); 
по-четверте, деформована мотивація до навчання у ВНЗ, коли вплив батьків 
виступає основним мотивом доцільності навчання; по-п’яте, посилення 
наглядово-контролюючої та соціально-захисної функцій університетів 
(наглядово-контролюючий та виховний вплив адміністративних структур, 
можливість уникнення служби в армії, тимчасовий захист від безробіття та ін.). 

Враховуючи зазначене, суттєво важливим предметом дослідження є 
проблема: чи здана сама система вищої освіти адекватно реагувати на 
масофіковані соціальні запити, без втрати своєї інституціональної 
ідентичності, зберігаючи свій традиційний елітарний статус та відповідні 
до цього статусу селективні механізми ( адже вища освіта не є 
обов’язковою для усіх громадян)? 

Усвідомлюючи певну складність означеної проблеми, метою даної статті 
є осмислення концептуальних засад соціологічного дослідження 
конструктивних і деструктивних чинників та соціальних наслідків 
інституціональної трансформації системи вищої освіти України.  

Відомо, що атрибутивною рисою будь-якого суспільства є суперечливий 
процес формування та репродукції певних ідей, систем знань, професійних 
компетенцій. Так молоді люди можуть, по-перше, наслідувати професійні ролі, 
заняття і статуси батьків. По-друге, вони можуть шукати і знаходити свій шлях 
самостійно, здобувати освіту і професійні вміння за прикладом батьків. По-
третє, враховуючи неуспішність, намагаються знайти власне місце у системі 
трудових відносин і перспективних форм самозабезпечення. Усі ці прагнення і 
намагання формують специфічний репродуктивний контекст суспільного життя, 
систему певних соціальних. залежностей, які завжди базуються на чинниках 
соціального походження, статусних і освітніх досягнень, рівності, або 



 
22 

нерівності, потенціальних або реальних діяльних можливостей для людей 
різних за віком, статтю, статками. Серед перелічених чинників слід вказати на 
чинник освітніх досягнень, який в сучасному світі набув особливого значення. 
Вочевидь, що цей факт не потребує додаткових доказів. Він є беззаперечним, 
проте у кожній країні він має свої специфічні прояви, які слід аналізувати. 

Освітні процеси в умовах українських реалій відтворюють загальні 
тенденції стратифікаційних змін і функціональну трансформацію соціальних 
інститутів практично усіх сфер суспільного життя. Слід відмітити, що протягом 
останніх десятиліть в концептуальних межах об’єктивістських соціологічних 
теорій уявлення про визначальний вплив соціальних інститутів на 
стратифікаційний порядок суспільства суттєво змінились. Зокрема, в сучасних 
неоінституціональних теоріях особлива увага приділяється важливості 
врахування дії певних ціннісно обумовлених «трансакційних механізмів» 
впливу на функціональні режими соціальних інститутів. Саме тому важливим є 
дослідження змісту тих «норм і правил», якими керуються соціальні суб’єкти у 
своїх прагненнях використати можливості інституціональної системи вищої 
освіти для досягнення своїх прагматичних цілей та захисту своїх інтересів. 

Як відомо, сучасна освітня система в українському суспільстві є 
наслідком радянської системи освіти, яка у свій час мала свої і позитивні, і 
негативні риси. Важливо враховувати, що останні десятиліття радянського 
періоду характеризувалися відносно невисоким матеріальним статусом 
випускників ВНЗ. Привабливість вищої освіти як екзистенціальної цінності була 
невисокою. Молоді люди, навіть вихідці із високоосвічених сімей, вважали 
достатнім отримати середню, неповну вищу, чи навіть професійно-технічну 
освіту, що вже не сприймалося як перешкода для соціального, насамперед, 
економічного благополуччя. Але вже у 1992-95 роки в Україні ситуація 
змінюється. Як відмічає С.Оксамитна: «Основна відмінна риса цього періоду – 
швидка експансія вищої освіти, завдяки чому здійснено перехід від умовно 
елітної до масової вищої освіти» [ 1, с.166]. 

Цілком справедливою є думка про серйозну проблемність освітньої 
ситуації у країні, непередбаченість наслідків її реформування. Аналіз же доволі 
суперечливої соціальної, економічної, культурної, моральної ситуації в Україні 
дозволяє у кінцевому рахунку виявити декілька базових проблем, вирішення 
яких не є легким завданням і потребує великих зусиль всього суспільства. 
Серед них, вважаємо, найбільш складною виступає проблема соціально-
захисної функції вищої освіти.  

Дослідження показують, що в процеси становлення та розвитку молодої 
людини тісно пов’язані з віковими етапами життя і відповідними професійними 
орієнтаціями, мріями про майбутню кар’єру. Дійсно, кожна стадія життя 
характеризується потребами працювати над певними задачами розвитку з 
метою переміщення на наступну (більш високу) стадію. Для різних категорій 
молоді («ранньої» – 15-18 років) і («зрілої» – 18-28 років) суттєвим для 
нормального розвитку є досягнення «єдності Я» – співпадіння уявлень про те, 
що вони реально можуть робити із тим, що, за їхніми думками, вони повинні 
робити, щоб досягти успіху. В умовах українських реалій ринкових відносин, як 
справедливо зауважує М.Лукашевич, такі уявлення не завжди орієнтують 
молоду людину на соціально-доцільні види активності [2]. Саме тому для 
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батьків, особливо в останні два десятиліття, значущими є намагання морально 
і практично підтримати молоду людину в ситуації соціальної невизначеності, 
«озброїти» її уявленнями про конструктивність певних життєвих перспектив, 
пов’язаних з мінімальними екзистенціальними ризиками. З психологічної точки 
зору ця «підтримка» обумовлена прагненнями захистити юнака чи дівчину від 
невиправданих бажань та потреб, впливу «поганої компанії», емоційних 
перенавантажень, військової служби і т.п. Тому стратегія «продовження 
дитинства» ще на 3-5 років виступає найбільш ефективною моделлю родинної 
соціалізації молоді. А соціальним інститутом, який повинен бути адаптованим 
до даної стратегії, виступає ВНЗ. 

Сучасні дослідники освітніх процесів в українському суспільстві 
відмічають наявність саме таких причин інституціональної «експансії вищої 
освіти». Згідно із даними моніторингового дослідження Інституту соціології НАН 
України у 2008 році 73,6% батьків дітей, які закінчували середню школу, 
бажали для них вступ в університети, водночас, як лише 50,5% відсотків 
випускників шкіл вказали на актуальність вищої освіти і бажання вступати до 
ВНЗ [3, с. 212-215]. Тобто, реальністю є те, що невизначеність життєвої позиції 
молоді, після одержання атестату зрілості породжує страхи щодо майбутнього і 
найбільш доцільною життєвою стратегією подолання цих страхів, враховуючи 
тиск з боку батьків, є вступ до ВНЗ. Саме вищий навчальний заклад типово 
уявляється тією референтною інституціональною системою, долучення до якої 
гарантує молодій людині перебування у культурному середовищі, засвоєння 
знань та набуття професійних навичок, що дає надію на вдале 
працевлаштування і кар’єрне зростання. 

Загалом така інтенція характерна не тільки для українського суспільства. 
Доцільно нагадати, що ще в кінці 70-х років минулого століття відомий 
американський соціолог Р.Колінз відзначав, що тенденція перетворення США 
на «суспільство дипломів» (credential society) неминуче призведе до 
масштабного погіршення якості вищої освіти, до радикальної комерціалізації 
діяльності невеликої групи престижних університетів, традиційно орієнтованих 
на рекрутацію представників елітних та заможних верств населення [4].  

На посилення зазначеної тенденції у наступні два десятиліття (80-90-і 
роки) вказують Ф.Браун та Р.Скейз, які підкреслюють що не тільки у США, але й 
у більшості розвинутих країн відбувся перехід від елітної до системи масової 
вищої освіти (mass system of higher education) [5, с.186]. Однак така система, по 
суті, будучи «віртуальною університетською системою» лише формально 
декларує значущість «персонального успіху» як вирішального критерію, що 
виправдовує меритократичну цінність інституту вищої освіти. Така система хоч 
і прагне, проте не здатна реалізувати свою головну місію – «здійснити 
реконструкцію персональної ідентичності». Таке завдання під силу лише 
елітарним університетам, які розвивають якості «професійної гнучкості» 
шляхом реконструкції персональних мереж зв’язків, культурних інтересів та 
форм соціально-політичної активності. Вчені констатують, що підтримка 
експансії масової вищої освіти виправдовувалась урядами різних країн 
необхідністю розв’язання проблеми молодіжного безробіття. Однак у 
найближчі десятиліття проблема «переосвіченості» (the problem of «over-
education») – тобто проблема великої кількості молодих безробітних, що мають 
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вищу освіту, постане для політичної влади як найважливіший і найбільш 
складний аспект її діяльності. І ці складності загалом обумовлені тим, що 
«систему масової вищої освіти, за виключенням небагатьох елітних 
університетів, вже не можна розглядати як таку, що забезпечує соціальну 
мобільність» [5, с.192-193].  

Загалом можна погодитися з думкою багатьох українських вчених, що 
саме невизначеність соціальної ситуації, скрутне економічне становище країни 
зумовило потребу в зростанні кількості вузів, (зараз їх у країні більш 860). 
Поглиблення демографічної кризи також пояснює певний парадокс: число 
місць для потенційних студентів на 1 курс у ВНЗ практично зрівнялась з 
кількістю випускників середніх шкіл - тобто практично кожен випускник школи 
може стати студентом. Проте різке зростання кількості ВНЗ (різних рівнів 
акредитації, заснованих на різних формах власності) з низьким рівнем 
забезпечення професорсько-викладацьким персоналом та нерозвинутою 
матеріальною, лабораторною, аудиторною базами негативно вплинуло на 
якість підготовки фахівців – ця якість низька і диплом державного зразка про 
вищу освіту зараз вже далеко не завжди є критерієм професійної 
компетентності та гарантією успіху на ринку праці [6, с.31-33].  

Додає проблем і також такий факт. Серед абітурієнтів багато юнаків, які 
на час вступу не визначились із вибором спеціальності, яку хотіли б отримати в 
процесі навчання. Фахівцям добре знайомі сучасні проблеми зарахування 
абітурієнтів, оскільки більшість з них подає документи у декілька ВНЗ, на різні 
факультети, на різні спеціальності і до останнього не можуть зробити вибір. У 
такому разі, звісно, на кінцеве рішення часто впливають зовсім випадкові 
фактори. Тобто, для багатьох не є важливим отримання конкретної 
спеціальності, а є значущим сам факт перебування в ВНЗ. За останні 3 роки 
(коли почалось незалежне тестування) на факультет соціогуманітарних наук 
Міжнародного Соломонового університету на спеціальність «соціологія» було 
прийнято 23 особи, із них лише 6 одразу подали заяву на дану спеціальність. 
Решта абітурієнтів намагалась обрати інші спеціальності. Тобто майбутнім 
студентам було байдуже якою спеціальністю доцільно оволодіти. А звідси 
формується і цілком специфічна мотивація щодо зацікавленості у відмінному 
навчанні та розвитку фахових навичок та вмінь[ див.: 7, с.7-10]. 

Вочевидь, що розробка нових соціальних технологій, спрямованих на 
нейтралізацію деструктивних наслідків і проявів масової вищої освіти, пошук 
шляхів інституціонального розвитку власне елітарної вищої школи є нагальною 
потребою для науковців і політичного керівництва країни. Елітарні ВНЗ мають 
змогу здійснити більш ретельний відбір мотивованих, інформованих і 
креативних абітурієнтів. У таких закладах освіти висуваються більш жорсткі 
вимоги до наукової кваліфікації та педагогічного досвіду викладачів, до 
науково-дослідної (експериментальної) бази та навчальної інфраструктури, у 
них – високий престиж диплому. Однак, спроба штучного формування елітної 
системи вищої освіти в Україні шляхом перетворення 127 ВНЗ в «національні», 
14 - в «дослідницькі» ще не дала і не має позитивного результату а, можливо, і 
не буде мати, якщо не будуть проведені кардинальні перетворення у самій 
структурі діяльності ВНЗ ( добору кадрів виключно на конкурсних засадах, 
поглиблення співпраці з науково-дослідними академічними інститутами, 
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залучення до навчання лише здібних абітурієнтів, відбору студентів в 
магістратуру та аспірантуру на основі оцінки їх реальних освітніх досягнень, 
подолання корупції). 

Слід також зазначити, що в Україні вкрай низький моральний потенціал 
суспільної свідомості відносно освіти є однією із найскладніших проблем 
сучасного життя. Нормальне, цивілізоване функціонування університетської 
освіти можливе тільки на підставах конструктивних змін у ставленні до 
навчання у середній школі. Звісно, принизливо низький рівень оплати праці 
вчителів є найбільш істотною причиною поширення корупції в середніх школах 
нашої країни, які ризикують перетворитися, беручи до уваги дослідження 
М.Шульги, у школи «соціокультурної маргіналізації» [8, с.385-407]. Однак, 
справа не тільки в тому, що вчителі, класні керівники, завучі, директори і 
начальники районних і міських відділів освіти беруть участь в поборах з батьків 
у різних формах, а більша небезпека в тому, що юнаки та дівчата у віці, який є 
найбільш чуттєвим до несправедливості, отримують досвід «легкого» 
вирішення проблем із навчанням. Тому і ставши студентами вчорашні школярі і 
в університеті намагаються діяти саме таким чином.  

Зміст загального висновку, проведеного аналізу у даній статті, доцільно 
відобразити наступним положенням: прогресивні зміни в інституціональному 
розвитку системи вищої освіти в Україні безпосередньо пов’язані з завданням 
творчого вирішення дилеми її елітарності та масовості. Загальна 
невизначенність концептуальних засад соціологічного дослідження 
конструктивних та деструктивних чинників та соціальних наслідків процесу 
масофікації системи вищої освіти України суттєво стримує розробку 
ефективної державної політики в галузі вищої освіти та вдосконалення її 
нормативно-правових засад. 
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ДЕМОКРАТІЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СОЦІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ: 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИМІРЮВАННЯ. 

В статті мова йде про особливості поняття «соціальна трансформація» в 
порівнянні в іншими поняттями. Також розглядаються висхідні та кінцеві точки 
трансформаційного процесу. Особливу увагу автор приділяє проблемі вимірювання 
ступені розвитку демократії в країні, яка пройшла шлях трансформації. 

Ключові слова: соціальна трансформація, модернізація, демократія, 
тоталітарний режим, еволюція, революція. 

В статье идет речь об особенностях понятия «социальная трансформация» 
сравнении с другими социологическими категориями. Также рассматриваются 
начальные и конечные точки процесса трансформации. Автор статьи уделяет 
внимание также проблеме измерения степени развития демократии в стране, которая 
только прошла путь трансформации.  

Ключевые слова: социальная трансформация, модернизация, демократия, 
тоталитарный режим, эволюция, революция. 

The nature of democratic transformation process in sociological theory and the peculiarities 
of the notion “social transformation”are investigated in the article. Heuristic potential of sociological 
paradigms dealing with transformation processes have been researched.  

Keywords: social transformation; democratisation; theory of transformation; analysis of 
system; conception of transformation. 

 
Актуальність. Категорія “соціальна трансформація” займає своєрідне 

місце серед інших категорій в понятійному апараті соціології. Соціальна 
трансформація, як і революція, докорінно змінює соціальну систему, проходячи 
не настільки вибухово і без насилля. На відміну від еволюції трансформація 
являється цілеспрямованим та штучно сконструйованим соціальним процесом. 
Трансформація здійснюється шляхом поступових реформ, які вносять зміни в 
окремі сфери життя суспільства.  

Трансформація включає в себе риси еволюції, революції та реформи. 
Трансформація, як і еволюція, на певному етапі включає в себе накопичення 
нових кількісних ознак. Але на наступному етапі накопичені кількісні зміни 
перетворюють систему в якісно новий стан. Це є вже ознакою революції. 
Трансформація, як і революція, має за мету перехід до якісно нових суспільних 
відносин, але трансформація на відміну від революції проводиться не 
насильницькими методами. Реформа не має на меті ніяких радикальних 
перетворень. Реформи, як і трансформація, впроваджуються цілеспрямовано, 
але вони розробляються не для всього суспільства, а лише до окремих його 
сфер. Трансформація в суспільстві здійснюється шляхом впровадження 
реформ у всіх сферах суспільного життя.  

Категорії “соціальна трансформація” та “модернізація” іноді вживають як 
синоніми. Модернізація в широкому значенні – це не просто “становлення 
сучасності”, але й процес міжнародної соціалізації, тобто процес надбання рис, 
властивих розвинутим цивілізованим країнам. Модернізацією в її найширшому 
значенні називається процес, при якому старі елементи замінюються новими.  
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В соціологічному сенсі під модернізацією розуміють процес, в якому 
соціальна структура отримує елементи, що не були їй досі притаманні, та 
втрачає те, що раніше характеризувало цю соціальну структуру. Модернізацію 
можна охарактеризувати не тільки як процес зміни технологій, техніки та 
виробничої структури, а ще й зміна ціннісних орієнтацій, норм і т.п. 

Метою даної статті є з'ясування пізнвальних особливостей поняття 
«соціальна трансформація» в порівнянні в іншими поняттями, а також розгляд 
висхідної та кінцевої точок трансформаційного процесу в аспекті аналізу 
проблеми вимірювання ступеню розвитку демократії в країні, яка пройшла 
шлях трансформації. 

Насамперед зазначимо, що в соціологічній науці залишається відкритим 
питання про відношення модернізації та соціальної трансформації. Досить 
багато авторів не вбачають ніякої різниці в цих термінам та використовують їх 
як синоніми. Дуже популярна на Заході модернізаційна парадигма тісно 
пов`язує ці поняття. В руслі цієї парадигми під трансформацією розуміють 
розвиток суспільства від традиційного до модерного. Наприклад, відомий 
прихильник модернізаційної парадигми В. Цапф [1-3] вважає, що 
трансформація – це один з трьох видів модернізації, тобто різносторонні 
наздоганяючі процеси недостатньо розвинених суспільств.  

Логічне розмежування та аналіз цих понять представлений вітчизняним 
соціологом С.Катаєвим [4-6]. Він вважає обидва терміни універсальними, але, 
за його думкою, термін «трансформація суспільства» не припускає векторів 
напрямку змін і зручний лише для використання в тих випадках, коли зміст змін 
чітко не визначений: чи мають вони прогресивний чи регресивний характер, є 
свідченнями кризи чи виходу із скрутного становища і т.п.  

Якщо соціальна трансформація дефінується як цілеспрямовані 
перетворення, що проводяться «зверху» та мають певного керівника чи 
соціального технолога, то в такому випадку зміст самих змін теоретично 
повинен бути чітко визначеним, повинні бути визначені цілі та сконструйована 
певна модель майбутнього суспільства. Мабуть, потрібно погодитися, що 
обидва терміни «соціальна трансформація» та «модернізація» є 
універсальними й за змістом вони досить схожі. Але їх не потрібно розглядати 
як синоніми. Соціальна трансформація – це тотальна перебудова всього 
суспільства, тоді коли модернізація відповідає лише за введення нових 
соціальних інститутів, що копіюються в західних країнах та адаптуються до 
умов певного суспільства. Модернізацію, мабуть, можливо порівняти з 
поступовою еволюцією, тоді коли трансформація ховає в собі елементи й 
революції, й еволюції, й реформи. 

Отже, ми вже ввели в нашій теорії соціальних трансформацій центральне 
поняття – “соціальні трансформації”, що позначає процес переходу від однієї 
соціальної системи до іншої. Тепер дуже вважливим є визначити полярні точки 
цього переходу, тобто від якої системи до якої ми переходимо. В даному 
випадку варіанти висхідної та кінцевої точки можуть бути різними. Але для 
даного етапу історичного розвитку, для сучасного стану розвитку України 
актуальним є перехід від тоталітарного суспільства до демократії. Для 
визначення методів, оптимальних шляхів трансформації потрібно 
охарактеризувати комуністичний режим, а також окреслити “наше майбутнє”, 
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те, що ми бажаємо отримати в результаті трансформації. Ідеальна демократія 
буде для нас певною моделлю, до якої повинно намагатися прийти 
суспільство. Ця ідеальна модель, як і будь-яка ідеальна модель, не буде 
досягнута ніколи, але вона грає дуже важливу роль як “зразок” соціальної 
системи. Тим ми й слідуємо заклику Макса Вебера [7], конструкції ідеальних 
типів вимірювати в реальності.  

Не дивлячись на досить велику кількість визначень демократії та 
різнорідні форми демократії, можна говорити про певні необхідні ознаки, які 
повинна мати соціальна система, щоб називатися демократичною. Німецький 
політолог В.Меркель часто говорить в своїх працях [8-11] про шість необхідних 
факторів, на основі яких розрізняють тоталітарну та демократичну системи: 
спосіб доступу до влади, спосіб узаконення влади, монополізація влади, 
структура влади, вид влади та владні вимоги.  

В демократичній системі доступ до влади є вільним, владна структура є 
плюралістичною, владні вимоги є обмеженими, вид влади є правовим та 
узаконення влади відбувається на основі суверенітету народу. Американський 
дослідник Роберт Даль говорить в цьому зв’язку про дві основні ознаки 
демократії: повинна бути відкрите змагання за політичну владу та достатні 
можливості всіх громадян політичної партиципації. Наступні три позиції повинні 
стояти відкритими для громадян: 1. Можливість формулювати власні 
преференції, вимоги; 2. Можливість висловити ці вимоги іншім громадянам та 
уряду через індивідуальні чи колективні дії; 3. Вимоги повинні бути розглянуті 
урядом незалежно від їх походження та змісту [9, 143-148]. 

Це є необхідні, але ще не достатні умови демократії. Тому вони повинні 
бути підкріплені інституціональними гарантіями:  

1. Вільне функціонування асоціацій та коаліцій;  
2. Право на вільне висловлення власної думки;  
3. Право приймати участь у виборі уряду; 
 4. Право посідати місця в суспільних організаціях;  
5. Право політичних еліт конкурувати за голоси та підтримку;  
6. Існування альтернативних, плюралістичних джерел інформації;  
7. Вільні та справедливі вибори;  
8. Існування інституцій, які роблять політику уряду залежною від волі 

громадян.  
Ще один критерій розрізнення тоталітарного режиму від демократичного, 

якого не торкається Роберт Даль, знаходить своє відображення в поділі влади 
на законодавчу, виконавчу та судову. Це ще не означає, що в кожній реально 
існуючій демократії неодмінно повинно бути присутнім це розділення. Іноді 
може трапитися, що межі між законодавчою та виконавчою владою досить 
розмиті (Німеччина, Швейцарія й т.п.). Судова влада у всякому випадку займає 
в демократичному режимі незалежну позицію по відношенню до виконавчої та 
законодавчої влади.  

Показники демократії, надані Робертом Далем, проаналізувала Ірина 
Бекешкіна. Вона зауважила, що звичні політологічні інституалізовані показники 
демократії виявляються недостатніми для вимірювання демократії в таких 
суспільствах, як Україна. Авторка вказує також на причини такої ситуації. Вони 
очевидні: “річ у відмінності шляхів, якими стверджувалися ці демократичні 
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інститути у країнах з давніми демократичними традиціями і у новоутворених 
демократіях, що виникли у другій половині 20 століття” [12, 192]. В західних 
країнах демократія утвердилися поступово природним еволюційним шляхом. А 
в країнах Східної Європи та деяких інших країнах ця демократія була 
“привнесена”; процес приходу до демократії був “штучним”.  

За думкою І. Бекешкіної, в суспільствах, де демократія встановлюється 
“декретом”, постає проблема наповнення нововведених демократичних 
інституцій реальним змістом. Для визначення цього інституціональні показники 
виявляються недостатніми. Авторка пропонує ввести ще соціологічні 
показники, які допоможуть вирішити цю проблему. “Отже, демо-кратія може 
вимірюватися двома видами показників: як заміри “кратії”, тобто, з точки зору 
інститутів та механізмів, що представляють владу, і з позицій “демосу”, тобто, 
оцінок рівня їх дієвості громадянами. Адже значення демократії - не у самих 
інститутах, а у тих функціях, яку вони виконують – бути важелем впливу 
“демосу” на “кратію”. Якщо перших, інституціональний ряд показників 
розробляють політичні науки, “демосний” підхід презентує соціологія, 
соціологічні виміри і аналітичне осмислення громадської думки.” [12, 192] 

І. Бекешкіна виділяє чотири показника, за якими можна оцінити 
“демосний” підхід: 

1. Загальна оцінка населенням стану демократії. 
2. Оцінка населенням своєї спроможності впливати на владу. 
3. Оцінка ефективності демократичних механізмів відбору еліт та 

виборчих інститутів влади. 
4. Оцінка ситуації з дотриманням прав і свобод.  
Таке доповнення інституціональних показників соціологічними 

показниками є, на думку автора, необхідним для аналізу тих країн, що прийшли 
до демократії не природнім, а штучним шляхом. Отже, межа між тоталітарною 
та демократичною системами може бути проведена на основі вже названих В. 
Меркелем шости критеріїв диференціації, окреслених Р. Далем восьми 
інституціональних гарантій та вказаних І.Бекешкіною чотирьох соціологічних 
критеріїв.  

Досить влучне визначення надав Адам Пржеворскі, коли підкреслив, що 
демократія повинна розумітися як інституалізована система правил по 
розв’язанню суспільних конфліктів. Певні політичні рішення в демократичній 
системі, на відміну від тоталітарної системи, приймаються в результаті 
боротьби конкурентних політичних сил. Якщо розглядати континуум політичних 
систем, то можна виділити два полярні ідеальні типи – полюс ідеальної 
демократії та полюс ідеального тоталітаризму. Звісно, що в реальному житті не 
існує ніяких ідеальних демократій чи тоталітарних систем. Між цими двома 
полюсами знаходяться реальні типи політичних систем в наступному порядку: 
демократія, авторитарна система та тоталітарна система.  

Демократію можна поділити на три субтипи: ідеальну демократію, 
поліархію та дефективну демократію. Ідеальна демократія завжди буде 
залишатися утопічним ідеальним типом, як і ідеальний тоталітаризм. Поліархія 
(багатовладдя) є реально існуючою демократією. Вона не відноситься до 
ідеальної демократії, а не вміщує й дефектів демократії, тому що поліархія 
здійснила насправді демократичну ідею плюралістичності влади. Дефективна 
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демократія займає місце між поліархією та авторитарною системою. У всякому 
випадку дефективна демократія має набагато більше спільних рис з 
поліархією, ніж з авторитаризмом.  

Деякі соціологи вважають, що всі системи, що не є демократіями, можна 
назвати автократичними. Автократичні системи засновуються не на принципі 
суверенітету народу, а на принципі його підкорення. Про демократію не може 
бути й речі, якщо право вибору в громадські органи буде обмежено чи взагалі 
знехтовано на основі релігійних, етнічних, статевих чи політичних факторів. Ще 
однією ознакою автократичної системи є використання насилля та репресій, які 
часто співіснують з виконавчою владою. Це посилюється ще й тоді, коли не 
може існувати незалежна судова влада. В автократичній системі будуть 
основні права людини знехтувані для проведення вимог уряду. Й в кінці кінців, 
коли монополія влади не підлягає контролю з боку демократичних соціальних 
інститутів, то це також говорить про наявні ознаки автократичної системи. До 
автократичних систем відносяться авторитарна та тоталітарна системи. 
Авторитарні системи можна розпізнати по обмеженому політичному 
плюралізму, обмеженому виборчому праву, по монополії олігархів й т.п.  

На іншому полюсі континууму після авторитарної системи стоїть 
тоталітарна система, суть якої складається у владі режиму за повсякденним 
життям громадян, в контролі за їх поведінкою, думками й т.п. За думкою 
Фрідріха та Бжежінські система повинна характеризуватися як мінімум 
шістьома критеріями, щоб називатися тоталітарною: 1. В системі повинна 
панувати ідеологія, яка контролює всі сфери життя; 2. Існує тільки одна партія 
при владі; 3. Заснована та контрольована партією система терору; 4. Режим 
посідає право повної монополії засобів масової комунікації; 5. Тільки режим 
посідає право на бойове озброєння; 6. Режим контролює всю економічну 
систему [9, 34-40].  

Тоталітарний режим постає в різних формах. Наприклад, в Радянському 
Союзі він мав форму комуністичного режиму. При такому режимі неможливе 
прийняття участі громадян в проведення державної політики; тут не існує 
ніяких основ для політичного, економічного плюралізму. В комуністичному 
режимі не може існувати опозиції комуністичній партії. Будь-які відхилення від 
курсу переслідуються репресіями та терором.  

Проблема розділення суспільств на авторитарні чи демократичні, 
соціалістичні чи капіталістичні є актуальною при оцінці перебудови, розпочатої 
М. Горбачовим. Який характер мала перебудова – соціалістичний чи 
капіталістичний? Керівництво країни наголошує на соціалістичному виборі, тоді 
як його політичні супротивники вважають, що перебудова веде до реставрації 
капіталізму [13, 114]. Не можна не погодитися з думкою Т.Заславської щодо 
відмови від протиставлення понять “капіталізм” та “соціалізм”, як таких, що 
виключають одне одного. Так не потрібно й розводити поняття авторитарної та 
демократичної системи. В сучасному світі ми маємо досить багато форм 
демократії й в них в більшому чи меншому ступені наявні риси авторитарної 
системи.  

Висновки. Ми окреслили характеристики висхідної та кінцевої соціальної 
системи, виявили, що таке соціальна трансформація, які види, форми вона 
приймає. Ми з’ясували, як важливо для дослідження трансформаційних 
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процесів користуватися теорією соціальних трансформацій та переконалися, 
що тільки така теорія допоможе дати надійне, повне знання про досліджуваний 
об’єкт.  
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ 
НАКОПИЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОГО КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ 

СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ 
В статті запропоновано розгляд специфіки змін деяких елементів основного 

каналу накопичення та формування культурного капіталу - сімейного виховання - в 
контексті сучасних суспільних трансформацій. Відповідно до наведеного аналізу автором 
запропоновано переосмислення сутності концепту «культурний капітал». 

Ключові слова: культурний капітал, виховання, ціннісна система, глобалізація, 
сімейна модернізація. 

В статье предложено рассмотрение специфики изменений некоторых элементов 
основного канала накопления и формирования культурного капитала - семейного 
воспитания - в контексте современных общественных трансформаций. Согласно 
приведенному анализу автором предложено переосмысление сущности концепта 
«культурный капитал». 

Ключевые слова: культурный капитал, воспитание, ценностная система, 
глобализация, семейная модернизация. 

The consideration of specific changes in the main channel of formation and accumulation of 
cultural capital - family upbringing - in the context of current social transformations are proposed in 
the article. According to the offered analysis the author proposed redefining the essence of the 
concept “cultural capital”. 

Keywords: cultural capital, upbringing, value system, globalization, family modernization. 
 
Актуальність тематики даної статті обумовлена надшвидкими 

процесами трансформації сучасних суспільних систем, що характеризують 
перехід до нової стадії його розвитку – від постіндустріального до 
інформаційного – та призводять до зростання ролі інформації та знання як 
одних з основних ресурсів розвитку суспільства. Про це наголошують у тому чи 
іншому контексті відомі соціологи, зокрема У.Бек, Д.Белл, Дж. Гелбрейт, М. 
Кастельс, Е.Тоффлер, Н.Смелзер, Е.Гіденс та ін. В працях цих та великій 
кількості інших зарубіжних та вітчизняних соціологів в тій чи іншій формі 
доводиться, що конкурентноспроможною в епоху інформаційного суспільства 
стає високоосвічена людина, що має значні комунікаційні, професійні та 
практичні навики, а отже, володіє великим обсягом культурного капіталу. 
Логічно постає необхідність врахування соціальних процесів сучасності, 
зокрема глобалізації, для визначення рівня та характеру функціонування 
культурного капіталу як на мікро-, так і на макрорівнях. Такі тенденції 
обумовлюють поширення у соціологічній літературі та загалом у 
суспільствознавстві усталених термінів «глобальна культура», «сімейна 
модернізація», «інформатизація», «інтернетизація», «культурний плюралізм» 
тощо.  

Зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, є об’єктивним атрибутом 
суспільного життя і висувають нові вимоги до формування знань, навичок, 
мотиваційного інструментарію та стилю життя людей. Безумовно, стрімка зміна 
соціальних структур під впливом даних макропроцесів вимагає врахування їх 
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значного впливу на специфіку функціонування традиційних каналів та джерел 
накопичення культурного капіталу (ними виступають – сімейне виховання, 
вища освіта та самоосвіта), що, відповідно, суттєво впливає на зміну сутності 
даного соціального феномену. Отже, мета статті – розглянути специфіку змін 
сімейного виховання як основного каналу накопичення та формування 
культурного капіталу в контексті сучасних суспільних трансформацій 

Значна популярність поняття «глобалізація» як у сучасній соціології, так і 
загалом у соціальних науках є невипадковою (більше того, актуальність 
дослідження даних тенденцій зумовила навіть появу цілком нової форми 
міждисциплінарного знання – глобалістики), оскільки спочатку, обумовлюючи 
розвиток економічної сфери, досить швидко даний процес поширився на 
суспільство загалом, а отже, є об’єктом дослідження царини практично будь-
якої площини знання. Незважаючи на корінні відмінності у розумінні 
глобалізаційних змін та їх наслідків, науковці одностайно визначають поліефект 
глобалізації на всі суспільні сфери (економічну, політичну, релігійну, культурну, 
духовну та моральну). Так, глобалізація економічної активності, з якої фактично 
й розпочався глобалізаційний процес, суттєво впливає на активізацію 
культурної глобалізації. Варто зазначити, що, аналізуючи демографічний та 
екологічний фактори глобалізації, глобалізацію техносфери, економіки, 
геополітики, Ю.Яковець вказує, що найбільш складним і суперечливим чином 
тенденції глобалізації проявляються саме у соціокультурній сфері – у галузі 
науки, культури, освіти й виховання, етики, ідеології [1, с.10]. 

Можна зробити висновок про внутрішньоструктурний вплив сучасних 
тенденцій на процеси, які відбуваються в межах кожної із соціальних сфер, у 
даному випадку соціокультурної, що зумовлює характер актуалізації та 
формування культурного капіталу. Ще У.Бек зазначав, що процеси сучасності 
характеризуються глобалізацією біографії людини, що змінює процес 
соціалізації та формує нові ідентичності. «...що таке глобалізація біографії? У 
добу глобалізації власне життя більше не є осілим та пов'язаним з певним 
місцем.... це транснаціональне життя, що тече повз бар'єри. Мультилокальна 
транснаціональність власного життя є подальшою причиною вихолощення 
національного суверенітету і виходу з ужитку соціології, що перебуває в 
методологічному націоналізмі та розуміє суспільство територіально. 
Підпорядкований … апріорний зв'язок місця та спільності, суспільства 
поступово зникає. Тепер або з власної волі, або з примусу … життя людей 
включає декілька окремих світів. Глобалізація біографії означає полігамію 
місця; люди люблять відразу кілька місць, кілька культур [2]». В цьому можна 
віднайти й прояв зазначеної вище складності процесу глобалізації, а отже, й 
вивчення його впливу на соціокультурну сферу, оскільки, поряд з поширенням 
індивідуалізації в суспільстві, одночасно відбувається й збільшення рівня 
залежності людей один від одного, а також і від всесвітніх інституцій, що 
свідчить про антагоністичність сучасного світу. 

Таким чином, суперечності глобальних макропроцесів знаходять 
відображення у особистості кожної людини, у повсякденних процесах 
виховання дитини, адаптації, сприйняття нею довкілля тощо. Відомий 
російський соціолог І.Кон проводить паралель між технічним прогресом та 
кризою, в якій опинилася традиційна система інтеріоризації попередніх норм та 
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цінностей. Значним потрясінням для традиційної моделі соціалізації виявилися 
сучасні тенденції надшвидкісної зміни поколінь техніки, які випереджають 
демографічну зміну поколінь, що сприяє збільшенню розриву між ними, а також 
підвищенню напруги та нестійкості процесу соціалізації, що призводить до 
модифікації усіх без винятку інститутів соціалізації [3, с.20]. В свою чергу, як 
наслідок змінюються традиційні та з'являються нові агенти «глобальної 
соціалізації». Перш за все варто вказати на зміни в основній традиційній формі 
накопичення капіталу – сімейному вихованні, що в межах соціології 
досліджується як процес «сімейної модернізації». 

Не зупиняючись детально на аналізі різноманіття соціальних процесів та 
явищ, які були причиною та наслідком модернізації сім'ї як соціального 
інституту, на нашу думку, варто звернути увагу на досить помітну 
трансформацію традиційних сімейних цінностей, що є ключовим фактором 
первинної соціалізації у родині та накопичення культурного капіталу, який 
набувається у результаті такої соціалізації. Стимульовані глобалізацією 
модернізаційні процеси породжують нове світовідчуття й нові потреби, 
виразити й задовольнити які неможливо на основі традиційного культурного 
арсеналу і традиційних цінностей. Відомий теоретик соціологічної концепції 
капіталів М.Ламонт при дослідженні культурного капіталу вважає за 
необхідність враховувати цінності індивіда, направлені на залучення до 
культурного споживання [4]. На нашу думку, тип ціннісно-нормативної системи 
(а саме, визнання цінності навчання та подальшого культурного розвитку), в 
межах якої здійснювалася соціалізація, варто враховувати як фактор 
конструювання, що сприяє або уповільнює накопичення культурного капіталу. 

Окрім традиційного виділення у загальній теорії капіталів матеріальної 
забезпеченості та соціального статусу сім'ї як ключових факторів, що 
впливають на відкритість джерел накопичення культурного капіталу (зокрема, 
вищої освіти), соціологи виділяють ціннісні орієнтації батьків як такі, що врешті-
решт відіграють вирішальну роль у формуванні культурного капіталу індивіда, 
оскільки одночасно впливають на формування мотиваційного компоненту, 
етики та моралі індивіда. Так, зі збільшенням рівня освіти та інтелектуалізації 
праці батьків зростає й позитивне ставлення їх дітей до цінності навчання, тоді 
ж як малозабезпечені та малоосвічені батьки ключовим вважають 
забезпечення матеріального достатку родини, не завжди враховуючи при 
цьому опосередковану роль освіченості. Зокрема, на думку В.Бікметова, 
основною причиною, яка впливає на успішність у навчанні та формування 
життєвих орієнтацій молоді є не склад чи «характер» сім'ї, а її морально-
психологічний клімат, ціннісні орієнтації батьків, особливо матері [5, с.87-88]. 
Варто погодитись щодо важливості даного фактора, однак, необхідно вказати 
на доцільність врахування та проведення подальших досліджень причинно-
наслідкового зв’язку рівнів достатку, культурного капіталу та специфіки етичних 
цінностей, що переважать у сім'ї. Якщо матеріальний та культурний капітали в 
більшій чи меншій мірі взаємоконвертуються (це твердження лежить в основі 
теорії капіталів та визначає його специфіку), то сприятливі моральні стосунки у 
родині можуть бути як причиною, що зумовлює позитивне ставлення до 
накопичення культурного капіталу, так і супровідним фактором, що 
транслюється від покоління до покоління.  
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Соціологами досліджено, що в глобальному суспільстві споживання 
традиційні сімейні цінності значно змінюють вектор направлення, частково 
втрачаючи свої позиції, оскільки на перший план висувається індивідуальний 
успіх та жорстка конкуренція у його досягненні. Як зазначає О.Здравомислова, 
здійснюючи досить численний за кількістю джерел аналіз вітчизняних та 
зарубіжних досліджень, головні тенденції, що характеризують тип сучасної 
сім'ї, який домінує в Європі та США з середини 1960-их років, демографи 
пов'язують зі змінами в системі цінностей, насамперед, зі зростанням 
індивідуалізму та раціоналізму [6]. На сучасному пострадянському просторі 
також спостерігається зміна ціннісних стратегій виховання, що відображається 
у деякому зниженні ролі традиційних цінностей (дисциплінованість, 
слухняність, ввічливість, вміння гарно поводитись, охайність) на відміну від 
зростання ваги сучасних модерних (відповідальність, самостійність, 
незалежність, активність, цілеспрямованість, інтелект та широта мислення, 
прагнення до успіху та інші). Така орієнтація на модерні цінності, а також на 
демократичний (егалітарний) тип соціалізації є зовсім не випадковою, оскільки 
суттєво підвищує адаптаційний потенціал індивідів, такий необхідний для 
самореалізації у сучасному соціумі. Поряд з цим, оцінка значення 
загальнолюдських етичних цінностей – чесності та порядності – залишається 
незмінною [7]. 

Вочевидь, сьогодення завдяки суттєвому впливу інформаційних 
технологій характеризується підвищенням значення для більшості людей саме 
соціоматеріальних цінностей (майно, статус у суспільстві, соціальні 
перспективи) на противагу духовним, фундаментальним у антропологічному 
відношенні. У глобалізаційній культурі тенденції девальвації та редукування 
самого поняття духовності є досить помітними. Так, аморальність як одну з 
основних причин економічної та політичної кризи на пострадянському просторі 
досліджують українські та російські соціологи Л.Абалкін, В.Ворона, Є.Головаха, 
І.Дзюба, Р.Ривкіна, М.Шмельов та інші. 

Значного впливу на розвиток та перебіг даних процесів відіграють засоби 
масової інформації, що стандартизують людську поведінку та суттєво 
впливають на формування ціннісної системи особистості. Зокрема, можна 
вказати на виникнення протягом останнього десятиліття тенденції стійкого 
перенасичення телевізійного простору розважальними «реаліті» передач та 
ток-шоу, метою яких у переважній більшості випадків є боротьба (фізична чи 
інтелектуальна) гравців за перемогу та головний приз. Спрямованість на лозунг 
«переможець отримає все, переможений – нічого» породжує у глядачів життєву 
орієнтацію на егоцентричне досягнення власних цілей у суспільстві конкуренції 
будь-якими засобами, незважаючи на дружні стосунки, взаємну приязнь чи 
взаємодопомогу, дружбу.  

Інтенсивність та перебіг вищеназваних тенденцій потребує додаткових 
глибоких досліджень, однак можна стверджувати про наявність збільшення 
попиту на моральні та духовні людські якості, наприклад, все частіше окрім 
спеціалізованих знань та вмінь роботодавець у описі вакансії вказує такі якості 
працівника як чесність, відповідальність, пунктуальність та ін. Саме тому, 
можливо, зменшується спрямованість людства на класичні загальнолюдські 
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ідеали поведінки, однак не на їх цінність у суспільстві, що й породжує 
збільшення попиту на них. 

Французький соціолог Франсуа де Сенглі вказує на часткове зникнення 
традиційної патріархальної моделі сім'ї. Прихильниками згуртованої сім'ї з 
обов’язковим сімейним дозвіллям, за даними французького науковця, 
виступають, зазвичай особи, що не володіють значним обсягом культурного 
капіталу, в той час як прихильниками автономних сімейних відносин 
виступають ті, хто володіє значними соціальними та культурними ресурсами. 
Виходячи з цього, Ф. де Сенглі приходить до висновку, що замикання в межах 
сім'ї-фортеці, яка є недостатньо відкритою для зовнішнього простору, є 
ознакою певної бідності та нижчого соціального статусу в соціальній ієрархії [8, 
с.160]. Незважаючи на такі висновки, подальшого з'ясування потребує 
визначення, чи є сімейна згуртованість фактором, що уповільнює процес 
накопичення культурного капіталу, або ж, можливо, навпаки – наявність 
культурних ресурсів впливає на формування антисімейних цінностей до 
автономності, особистісної та професійної самореалізації тощо.  

Корінний перерозподіл сімейних функцій, що спричиняє зміну ролі та 
інтенсивності впливу сім'ї на розвиток дитини, відбувається в тому числі 
завдяки кардинальному повороту у зміні ролі жінки в результаті історичних 
процесів індустріалізації XIX століття та урбанізації XX століття, а згодом – стає 
частиною глобальних змін у сучасному світі [9, с.42], починаючи з середини XX 
століття. Це дозволяє дитині професійно самостверджуватися, що в результаті 
суттєво зменшує вплив внутрішньосімейного оточення на становлення 
особистості, поступаючись іншим референтним групам, інколи навіть 
анонімним. Високий рівень зайнятості, розширення діапазону інтересів і кола 
соціального спілкування сприяли соціальному і культурному розвитку жінок, а 
особистий заробіток давав їм також і економічну незалежність. Разом з тим, у 
переважній більшості випадків хатня робота та виховання дітей не знімалися з 
функціональних обов'язків жінки і, таким чином, сприяли подвійному її 
навантаженню, що, в свою чергу, негативно позначалося на виконанні як тієї, 
так і іншої соціальної функції. 

Широкі можливості реалізації цінностей професійного самоствердження 
та кар'єрного зростання є новими для жінок в розвинених західних 
суспільствах, де досить важко поєднати з функціями материнства та ведення 
домашнього господарства, на відміну від чоловіків, звичні гендерні ролі 
(годувальника та голови сім'ї) яких залишаються в цілому незмінними. У менш 
розвинених країнах причини зміни гендерних статусів дещо відрізняються. 
Самоусунення батьків від виховного процесу, зокрема у російському 
суспільстві, пов'язано як з необхідністю заробляти гроші, так і з втратою 
виховних навичок, звичкою перекладати відповідальність за долю дітей на 
державу і суспільство (як наслідок радянського періоду, під час якого на 
державному рівні вирішувалися такі проблеми, як забезпечення житлом, 
роботою, освітою, медичною допомогою і відпочинком). Суттєво послаблений 
процес соціальної репродукції замінений низкою інших – впливом засобів 
масової інформації, дружнього оточення та новим, однак досить значним 
агентом соціалізації – віртуальними мережами. Модернізація соціального 
інституту сім'ї, зумовлена численними об’єктивними соціальним процесами 
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(зменшення кількості шлюбів та їх «старіння», збільшення кількості розлучень, 
скорочення народжуваності, перерозподіл гендерних обов’язків та ролей у 
родині тощо), в свою чергу чинить значний вплив і на методи та характер 
виховання у родині. Так, особливістю сучасного процесу соціалізації стає 
переривчастість та несумісність попередніх традиційних патернів поведінки, 
оскільки підлітки в прагненні до автономії встановлюють свої власні норми, що 
різняться від тих, що панували у попередніх поколіннях, поколінні їх батьків [10, 
с.247-248].  

Крім того, ймовірно, значної шкоди молодому поколінню завдала 
гіпертрофія суспільного виховання (зокрема, збільшенням впливу засобів 
масової інформації), що відривала дітей від майже цілодобового спілкування з 
батьками вже в ранньому дитинстві, коли формується характер людини і 
закладаються основи її соціалізації. Це вимушене роз'єднання дітей і батьків, 
безумовно, послабило морально-виховальний потенціал сім'ї та сприяло разом 
з послабленням сімейних зв’язків зростанню автономії та самостійності 
особистості [7, с.52].  

З одного боку, різноманіття стилів життя, культурних зразків та моделей 
поведінки, широкий вибір яких пропонує сьогодення молодій людині, сприяє 
зростанню її свободи і активності та, з іншого боку, зникненню стійких 
усталених патернів включення до суспільства, оскільки ані первинна 
соціалізація, ані ранні стадії вторинної соціалізації часто є незавершеними та 
варіативними. Такий тип сучасної соціалізації, на відміну від її традиційного 
типу (за словами П.Бергера «соціалізація у відкрите закінчення» [10, с.247]), не 
дає її суб’єкту готових сталих життєвих сценаріїв, а лише надає можливість 
пошуків самого себе, що, можливо, може відбуватися й протягом усього життя, 
а отже, неодмінно має риси невизначеності [8, с.169]. Однак, вищенаведені 
висновки варто розглядати лише як тенденції сьогодення, які в жодному разі не 
знецінюють роль традиційних інститутів соціалізації – родини та близького 
оточення, однак надають спрямування та специфіки їх реалізації. Сім'я та 
школа хоча й не відповідають більше класичним соціологічним моделям 
пояснення їх функціонування, однак це не свідчить про зниження ролі цих 
соціальних інститутів, а лише про ускладнення їх актуалізації. 

Те, що у сучасному суспільстві саме школа стає основним публічним 
простором, який регламентує життя дітей, не нівелює соціалізуючої ролі сім'ї, 
однак призводить до її модифікації. Сімейні стосунки частково втрачають 
авторитарність – діти вже є не просто перш за все потенційними 
спадкоємцями, а особистостями, які потребують до себе поваги. Таким чином, 
поширення егалітарного типу внутрішньосімейних стосунків на відміну від 
патріархального призвело до часткового, однак відчутного зникнення 
ієрархічності взаємостосунків між батьками та дітьми: для сімей першого типу є 
характерним ставлення до дітей як до рівних собі, толерантність до їх 
відмінності у думках. У таких сім'ях соціалізація набуває характеру заохочення, 
що відбивається й на виховних стратегіях заохочення та покарання [11]. За 
дослідженнями Ж.Донзело, підліток під впливом психологізації сім'ї як 
спадкоємець набутих у школі досягнень та дипломів відтворює батьківський 
культурний капітал, однак одночасно потребує особистісного визнання та 
певної автономії як особистість в межах школи і в межах сімейного кола, 
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наприклад, відстоюючи право на власну культуру та територію [8, с.169]. 
Прикладом такого групового самоствердження молоді може слугувати відносно 
нещодавня поява, а потім й розширення субкультур (хіппі, панки, готи, 
прихильники рок-музики та багато інших), які відображають специфіку 
соціокультурної сфери саме в наш час. Так, проявом нових моделей 
соціалізації є молоді люди «самі для себе»: вони конструюють себе, 
взаємодіючи як з інститутами, так і з однолітками засобами неформальних 
способів освіти [11, с.189]. Окрім позитивних ознак, варіативність соціальної 
репродукції характеризується й наявністю непорозумінь між поколіннями, що 
також в свою чергу посилюється швидким розвитком технологій і техніки, в 
результаті чого діти виховуються в цілком інших умовах та отримують цілком 
нове розуміння функціонування соціальних технологій порівняно з батьками. 
Cім'я, отже, втрачаючи попередню патріархальну авторитарність, все ж таки 
залишається одним із найважливіших агентів соціалізації поряд з виникненням 
у її межах інших зовнішніх агентів.  

Висновки. Дослідження процесів глобалізації саме в соціокультурній 
сфері набувають особливої складності через суперечності та антагонізми, що 
відбуваються в ній та проявляються в розвитку таких соціальних процесів, як 
глобалізація біографії особистості, культурної плюралізації, сімейної 
модернізації, ціннісної трансформації та ін.. Так, зміни у внутрішньосімейних 
взаєминах та вихованні, в свою чергу, призводять до появи нового типу 
незавершеної, або відкритої соціалізації, що є наслідком зменшення 
внутрішнього контролю, демократизації стосунків між батьками та дітьми, 
дезорієнтації індивіда у зв’язку зі значним розширенням патернів та моделей 
майбутнього, а також появи нових агентів соціалізації. Внаслідок цього 
змінюється традиційний процес сімейної репродукції як основи загальної 
концепції капіталів за П.Бурдьє, що вимагає переосмислити концепт 
«культурний капітал» відповідно до актуальних тенденцій сьогодення. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ В АСПЕКТІ РИНКОВО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕГМЕНТУ 

СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
У статтіі розглядається комплексне питання стосовно можливості застосування 

засад іституціонального підходу як метаметодологічного засобу у вивченні аспектів 
розвитку ринково-підприємницької системи як трансформаційного компоненту сучасного 
українського суспільсьтова.  

Ключові слова: інституціоналізм, засади, суспільні трансформації, ринково-
підприємницька система, інститути, економічні реформи. 

В статье рассматривается комплексный вопрос относительно возможности 
применения принципов иституционального подхода как метаметодологического 
средства в изучении аспектов развития рыночно-предпринимательской системы как 
трансформационного компонента современного украинского социума.  

Ключевые слова: институционализм, основы, общественные трансформации, 
рыночно-предпринимательская система, институты, экономические реформы. 

The possibility of application of the principles of institutional approach as metamethodological 
instrument of the study of the aspects of development of the market-enterprise system as a 
transformation component of modern Ukrainian society is substantiated in the artickle .  

Keywords: institutionalism, bases, public transformations, market-enterprise system, 
institutes, economic reforms. 

 
Актуальність. Поява нових соціальних феноменів, більшість з яких 

кардинально змінюють соціальну дійсність, потребують як предметно-
змістовного теоретизування, так і пошуку відповідних концептуальних засад 
його осмислення, як фундаменту формування теоретико-методологічних 
підходів щодо аналізу, пояснення та інтерпретації останніх, з вирішенням 
завдань практично-прикладного характеру. Подібні зміни, про які йдеться, 
завдячуються зокрема і формуванням ринкових відносин, підприємницької 
свободи, експансії інноваційності, свободи та демократії, радикально нових 
ціннісних установок що ініціюють відповідні структурні трансформації.  

Однак, як стає очевидним, з формуванням ринкових відносин не 
відбувається автоматичного становлення підприємництва, виникнення активно 
діючих суб'єктів господарювання. Наприклад, в Україні, при широкому його 
розмасі, так і не відбулася його остаточна інституціалізація. Як з'ясувалося на 
практиці, далеко не кожна модель ринкової економіки здатна 
продемонструвати прийнятну ефективність, зокрема з погляду створення 
мотивації для успішної підприємницької діяльності. Крім того, перед 
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дослідниками постає питання, що дуже актуальне не лише у науковому світі, 
але і в масовій свідомості: чому на тлі небувалого розмаху формуючої 
підприємницької активності в Україні настільки різко погіршилась якість життя 
для більшості її громадян, знизилися макроекономічні показники, 
трансформаційні процеси не задаються у векторності з кращими 
європейськими взірцями у порівнянні з іншими країнами постсоціалістичного та 
пострадянського табору. Тому, як видається, ця проблема не може бути 
зведена лише до запуску двигунів ринкового господарства, сподіваючись на 
ефективність саморегулюючих ринкових механізмів.  

Звісно, що пропоновані заходи економічної політики, котрі не 
реалізувалися (або з мінімальною віддачею) і не привели до бажаного 
результату, а також сам процес трансформації планової господарської системи 
викликав інтерес до пошуку альтернативних підходів. Світовий досвід 
реформування, зокрема реформування постсоціалістичних економік 
підтверджує стратегічну важливість саме інституціонального аспекту 
трансформації, його першочерговість стосовно економічної політики. Причому 
складність процесів ринкової трансформації економічної системи України 
пов'язана не тільки з особливостями функціонування традиційних інститутів на 
пострадянському просторі, але і з процесом виникнення та динамічного 
розвитку нових інституціональних структур, що визначають еволюцію системи 
економічних відносин у сучасному суспільстві і котрі спрямовані на формування 
економічної системи нового типу.  

Тому, цілком обґрунтованою стала значна активізація вивчення у 
пострадянській науковій думці причин відсутності належного ринково-
підприємницького інституціонального середовища, що, в свою чергу, зумовила 
потребу в теоретичному осмисленні процесів формування і становлення нових 
соціальних інститутів, трансформації колишніх та їх деінституціоналізації. 
Жодна ринкова економіка неможлива без відповідних інституцій [1]. Про 
неможливість справжніх ринкових перетворень у пострадянських країнах без 
належних інституціональних перетворень – стверджував зокрема і відомий 
економіст М.Олсон [2 ].  

Однак, на сьогоднішній день не проводяться комплексні дослідження 
інституціонального середовища підприємницької діяльності, недостатньо 
досліджено вплив інституціонального середовища на поведінку суб’єктів 
підприємництва. Розрізнено аналізуються інституціональні чинники розвитку 
підприємництва. Актуальні проблеми підприємництва з використанням 
методології інституціональної теорії у вітчизняній економічній літературі 
ґрунтовно не розглядалися. Усе це зумовлює посилення уваги до порівняно 
нового напряму, теорії, що торкається всіх фундаментальних суспільних 
дисциплін (економічна теорія, соціологія, політологія, управління) — 
інституціонального підходу, що включає концепцію інститутів та 
інституціональної динаміки і претендує на пояснення найзагальніших 
закономірностей розвитку будь-якого суспільства [3]. Саме трансформація 
інституціонального середовища задає систему стимулів, спрямовуючи 
діяльність людей у певному руслі, визначає актуальність та необхідність 
дослідження цієї проблеми. І перед нами стоїть проблема наукового 
характеру - конструювання валідизованої методики дослідження цієї 
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проблематики в контексті дослідження трансформаційних процесів з 
застосуванням інституціональних позицій з подальшою оцінкою їх 
можливостей. У цьому контексті метою даного дослідження є апробація 
інституціональних засад дослідження підприємництва в трансформаційних 
процесах українського соціуму, з окресленням відповідного дослідницького 
алгоритму.  

Інституціональне середовище так званих транзитивних країн, його 
динаміка в останні два десятки років стали предметом багатьох зарубіжних та 
сумісних вітчизняних досліджень перехідних економічних систем, для вивчення 
яких класичні традиційні підходи виявилися не такими ефективними. Іноді сюди 
відносять і традиційний інституціональний підхід (хоча поява нового 
інституціоналізму не зовсім корелює з вичерпаністю традиційного 
інституціонального). Кожний підхід до вивчення соціальних процесів виявляє 
свою доцільність на певних рівнях. На відміну від неокласики значущість 
інститутів для економічного розвитку доводив саме традиційний 
інституціоналізм, досліджуючи економічну підсистему як частину соціальної 
системи. 

Проблематика розвитку та застосування інституціонального 
(неоінститціонального) зараз достатньо поширена [3]. Серед сучасних 
дослідників у широкому різномаїтті теоретико-методологічних сегментів варто 
відзначити таких зарубіжних та вітчизняних дослідників-теоретиків, як: А. 
Аузан, О.Вільямсон, В.Гейць, А.Гриценко, О.Іващенко, Ц.Кирдіна, О.Куценко, 
Р.Коуз, Я.Кузьмінова, П.Ліхтенштейн, С.Макєєв, М.Олсон, А.Олейнік, В.Радаєв, 
В.Тамбовцев, В.Тарасевича, Дж.Ходжсон, О.Фавро, Ю.Чернецький та ін. Однак 
виникнення інституціонального напряму в соціоекономічній думці пов’язують з 
іменами Т.Веблена, Дж.Коммонса і У.Мітчелла, які у своїх працях сформували 
ідеї та концепції нового напряму економічної теорії. Їх об'єднує ідея врахування 
впливу на економічне зростання усієї сукупності суспільних відносин і 
необхідності державного втручання в економіку.  

Серед найбільш відомих авторів доктрини інституціоналізму можна 
вважати Дж. Гелбрейта, Р. Коуза, Д. Норта та ін. Так Д. Норт (один із 
фундаторів неоіституціоналізму) у структурі інститутів наголошує на трьох 
головних складових: 

- формальні правила (конституції, закони, нормативно-правові акти, 
офіційно закріплені норми права); 

- неформальні обмеження (традиції, звичаї, договори, угоди, добровільно 
взяті на себе норми поведінки тощо); 

- механізми контролю або примусу, що забезпечують дотримання правил 
(суди, органи охорони правопорядку, інші силові структури) [4]. 
Крім того, інституціональний підхід передбачає існування індивідуальної для 
кожного суспільства (а значить, і для системи державного управління) 
інституціональної матриці або інституціонального дизайну для кожної країни, а 
саме — переплетення взаємопов'язаних формальних правил і неформальних 
обмежень, формуючи ту або іншу модель економічного (а рівно і політичного) 
розвитку тієї або іншої країни.  
З огляду на це, знімається риторичне питання загального і особливого шляху 
розвитку тієї або іншої країни. Можна стверджувати, що така матриця є 
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історично обумовленою і запозичення "правил гри" у країнах з різними 
інституціональними системами призводить до різних наслідків. За логікою 
інституціоналістів, спосіб мислення, словесний символ, звичаї і традиції 
виступають як першопричина суспільно-економічного розвитку суспільства. 
Однак, реально існуючі економічні відносини виявляються похідними, і 
подаються як прояв втілених в інститутах звичаїв людей, їх спосіб мислення.  

При розгляді методологічних засад даного теоретико-методологічного 
напрямку виникає питання щодо полярності предмету розгляду соціального 
інституту: в класичному розумінні «об`єкта» чи «суб`єкта» дії. І можна 
стверджувати, що тут існує цілком визначена позиція з арсеналу 
інституціоналістів, позиційована як одна з теоретичних засад, що інститути є 
чимось зовнішнім, певною реальністю по відношенню до економіки. У цьому 
питанні не склалося повної ясності про позиції авторів з даного приводу. Але з 
одного боку, економічні інститути є об'єктом розгляду. З іншого боку, інститути 
або інституціональне середовище розглядаються як щось зовнішнє по 
відношенню до економіки як такої. З цього, виходячи з логічних міркувань, сама 
економіка розглядається як певний інституціональний комплекс, що властиве 
інституціональній економіці. При такому підході, коли інститути розглядаються 
не як чинники, але як власне зміст соціальних відносин, виникає завдання їх 
виявлення, а також вивчення закономірностей функціонування.  

Така уява, що складає суть інституціонального підходу як нової наукової 
методології початку кінця XX – початку ХХІ сторіччя, як видається, уможливлює 
розуміння соціальної реальності на сучасному, поглибленому 
«механізменному» рівні. А в контексті вивчення трансформаційних процесів 
видається потенціал в оцінно-порівняльному аспекті. І в тому і в іншому 
випадку головним завданням сучасних економічних реформ, у логічному 
ланцюзі економічного процесу як природного, виступає побудова прогресивної 
конфігурації оновлених інституціональних форм. Тому інституціональний підхід 
доцільно трактувати як методологію наукового пізнання та практичної 
діяльності. 

З погляду інституціонального підходу, для розуміння функціонування 
ринково-підприємницької системи необхідним є врахування доволі складних 
взаємозв`язків між нею, державою ті суспільством. Ці взаємини визначаються 
набором інституціональних норм, правил, обмежень формального і 
неформального характеру, які визначають спосіб функціонування цієї системи. 
Можна вважати, що у цьому контексті інститути є ключем до розуміння взаємин 
між ринково-підприємницькою системою, державою і суспільством, а також 
чинником впливу цих взаємин на економічне зростання (або занепад) [5]. Крім 
того, інститути виступають фундаментальними чинниками функціонування тієї 
або іншої соціально-економічної (сучасно-капіталістичної) моделі в 
довгостроковій перспективі.  

В межах інституціонального підходу розроблені і основні категорії, котрі 
відображають його сутність. Це і: інституційна структура - певний 
впорядкований набір інститутів, що створюють матриці економічної поведінки, 
визначають обмеження для господарюючих суб'єктів, які формуються в рамках 
тієї або іншої системи координації господарської діяльності: ефективна 
інституціональна система що забезпечує зокрема економічне зростання; 
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інституціональна рівновага (стабільність) - ситуація, при якій немає сенсу і 
невигідно змінювати гру правил. Інституціональні зміни визначають те, як 
суспільства розвиваються у часі, і таким чином є ключем до розуміння 
історичних змін. Залежність від траєкторії попереднього розвитку виникає 
через дії механізмів самопідтримки інститутів, котрі (механізми) закріплюють 
обраний напрям розвитку.  

Відповідаючи на риторичне запитання щодо доцільності всім країнам з 
однаковими економічними умовами застосовувати одні і ті ж реформи, то 
традиційний підхід дає позитивну відповідь. Інституціональний підхід може дати 
аналогічну відповідь лише за умови, коли політичні, соціальні, культурні 
особливості, а також сама структура економіки мають багато спільного. І перш 
за все тому, що цю підсистему не можна модернізувати, не торкаючись всього 
кола фундаментальних соціально-економічних складових життя суспільства. 
Це пов'язано з тим, що інститути ринку і підприємництва одночасно виступають 
в економічній, соціальній і правовій та інших форматах. Таким чином, ця 
система є складним організмом, що об'єднує економічні, соціальні і правові 
інститути, котрі призначені для задоволення інтересів підприємництва, 
держави і суспільства.  

При дослідженні соціально-економічних перетворень в Україні для 
соціології, а рівно і для інституціонального підходу, величезне значення має 
історія. Цінність її не в тому, що можна набути уроки минулого, але в тому, що 
сьогодення і майбутнє пов'язані з минулим безперервністю інститутів 
суспільства. Вибір, який робиться сьогодні або завтра, сформований минулим. 
А минуле можна зрозуміти тільки як процес інституціонального розвитку.  

Розкриваючи суть інституціонального підходу і його можливостей в 
дослідженні економічних процесів і зокрема розвитку ринково-підприємницької 
системи, можна стверджувати, що застосування інституціонального підходу під 
час проведення дослідження державного управління та соціально-економічних 
реформ дає відповідні продуктивні можливості. Перше: дослідження та 
порівняння у динаміці структури інституціонального середовища. Друге: 
дослідження та аналіз соціальної ефективності підприємництва у різних його 
аспектах прояву. Третє: оцінка інституціональної матриці у порівняльній 
перспективі з іншими транзитивними країнами. 

Можливе вироблення оптимальної стратегії реформування припускає, 
зокрема, і вибір методології оцінки сукупності чинників, що впливають на стан 
економічної системи. Можна вважати, що інституціональний підхід є цілком 
відповідним методом для такої оцінки, і його використання представляється 
плідним для дослідження ринково-підприємницького предикату. Тому він і є на 
сьогодні достатньо актуальним, зокрема в аналізі соціально-економічних 
процесів. Однак, як вважається, найбільш адекватним для аналізу 
інституціональної будови нашого соціума, виявлення точнішої історичної логіки 
його інституціонального розвитку та характеру сучасних інституціональних змін 
є методологічний і категоріальний інструментарій новітнього 
інституціонального підходу.  

Фундаментальні та інші різнорівневі і різногалузеві дослідження 
становлення та розвитку ринково-підприємницької системи в Україні говорять 
про те, що економічні реформи, які проходили під лозунгами створення 
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вільного ринку так і не стимулювали швидкого мимовільного створення 
ефективного ринкового господарства. Головною причиною цього стала 
недостатність або відсутність інститутів, що робили ринкове господарство 
можливим і становили його суть. Саме тому визначальною є проблема 
трансформації інституціональної структури соціалістичного господарства в 
інституціональну структуру господарства ринкового, що включає зміну як 
формальних правил, так і неформальних норм [4; 5]. Розуміння цієї проблеми 
можливе тільки за умови розуміння суті, рушійних сил і механізму динаміки 
інституціональних структур.  

Історія засвідчує, що зміни в середовищі підприємницької діяльності 
транзитивних економічних систем проходили успішно в тих країнах, в яких 
держава створювала інституціональні передумови для ринкових реформ. Ті 
країни, які володіють оптимальною матрицею дієздатних та ефективних 
інституцій досягають найбільш високих соціально-економічних показників. 
Розвиненість інститутів й справді можна вважати тією ключовою ознакою, без 
котрої, за великим рахунком, неможливе процвітання країни [6].  

Але почати слід з того, що формування ринково-підприємницького 
інституціонального середовища суттєво залежить від держави (опускаючи 
внутрішні суспільні чинники становлення підприємництва) як головного суб’єкта 
інституціональних змін, та її участі у генезисі і розвитку інститутів ринкового 
господарювання (згідно «зомбартовських постулатів» щодо історичних чинників 
становлення підприємництва). В сучасних умовах трансформація економічної 
системи на будь-якому рівні є результатом інституціональних змін, значущу 
роль в яких відіграє державне регулювання - використання правового 
регулювання та юридичного інструментарію для дії на економічну поведінку 
людей.  

У будь-якому випадку той чи інший процес чи явище не може розвиватися 
без жодного впливу (формального чи неформального) держави та її інституцій, 
що визначає так зване інституціональне середовище. Ці процеси протікали і 
протікають дотепер в Україні. Так, у 90-і роки минулого сторіччя в Україні були 
створені формальні інститути розвитку підприємництва: проведена 
приватизація, і інститут приватної власності став реальністю, відмінена 
монополія зовнішньої торгівлі, почала розвивається конкуренція, ринкові ціни 
увійшли до основи стимулів для підприємництва, змінилася роль держави в 
економіці. Були прийняті нова Конституція України, цивільний, кримінальний, 
податковий та інші кодекси, необхідні для регулювання приватної власності і 
контрактів. Законодавче закріплення приватної власності (1991 р.) і 
приватизаційні процеси (з 1992 р.) заклали основи розвитку інституту приватної 
власності, який був позитивно сприйнятий українським суспільством. [7; 8]. 

Але, якщо справедливо зауважити, наявність ринкових інститутів не 
призводить автоматично до формування ефективної інституціональної 
структури. Для цього необхідні стимули їх належного функціонування. Тому, 
дана сукупність формальних інститутів стала необхідною, але ще 
недостатньою умовою для розвитку підприємництва.  

Аналіз стану підприємництва за роки незалежності (викладений у 
Національній доповіді з регуляторної політики та розвитку підприємництва) 
свідчить, що в його внутрішньому середовищі домінують чинники, що 
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відтворюють сталі негативні процеси: розлад і порушення порядку системи та 
неможливість саморозвитку. Серед головних з них слід назвати такі. Перше. 
Технологічний стан сучасної української економіки знаходиться в межах таких 
технологічних укладів (третього-четвертого), граничні технологічні можливості 
яких для росту економіки вже вичерпані [9]. Країни-лідери світової економіки 
конкурують у межах п‘ятого технологічного укладу та формують базу переходу 
до наступного шостого укладу. Це дає підстави зробити перший висновок: 
наявні сплетіння минулих, морально та фізично застарілих технологічних 
укладів, що домінують у сучасній економіці України, роблять 
безперспективними будь-які спроби держави вийти на рівень суспільного 
розвитку.  

Друге. Сучасна історія становлення в Україні інституту приватної власності 
та ринкових відносин, формування системи підприємництва слабо 
корелюється із закономірностями світової історії підприємництва. Це дає 
підстави зробити висновок про те, що несправедливий характер формування 
відносин власності в транзитивній економіці України, провідником яких 
одноосібно є великі підприємства, об‘єктивно сформував необхідні та достатні 
умови входження останніх у центральні гілки влади, що призвело до 
необмеженої монополізації економіки не тільки на ринках природних 
монополій, але і на традиційно конкурентних ринках. Так, Україна просунулася 
на шляху приватизації державної власності, мабуть, далі за будь-яку іншу 
країну з перехідною економікою, але ефективність нового приватного сектора 
залишається украй низькою [10]. Приватизація здійснювалася переважно 
неконкурентними способами. У результаті в країні утворився прошарок 
“неефективних” власників, які у своїй господарській діяльності часто керуються 
неформальними правилами поведінки, що гальмує розвиток ринкових 
відносин, зокрема й інституту конкуренції. Незважаючи на явні упущення при 
формуванні інституту приватної власності, у 2004 році у приватній формі 
власності працювало вже 92,5% промислових підприємств [11]. Зараз цифра 
наближується до 96%. Тому можна стверджувати, що досягнутий в Україні 
рівень розвитку малого підприємництва зберігається без істотних змін з 
середини 1990-х років, що вимагає оновлення державної політики, направленої 
на регулювання інституціонального середовища малого підприємництва [8; 12; 
13]. 

Третє. В умовах транзитивної економіки невід‘ємною складовою процесу 
стимулювання засад для формування ринково орієнтованої економіки є 
політика інституціональної розбудови держави, адекватної вимогам ринкового 
господарства. Однак цього не спостерігається. Крім того, незадовільний стан 
вітчизняного малого підприємництва пояснюється відсутністю концепції його 
розвитку, ігноруванням взаємозв'язків між критеріями малого підприємництва, 
цілями і методами його підтримки. Окремі колишні соціальні інститути 
внаслідок "соціальної мімікрії" зберегли свій вплив і продовжують 
функціонувати за нових соціальних умов. Замість очікуваного виродження їх 
спостерігається своєрідне переродження, образно кажучи — "реінкарнація" 
[10]. Завдяки цьому в соціальній структурі пострадянського суспільства 
збереглися численні статусні й рольові позиції для соціальних акторів, які 
обіймали аналогічні позиції в минулому. Так, наприклад, у нових державних 
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структурах матеріальних, соціально-статусних і моральних збитків практично 
не зазнала колишня номенклатура.  

Що стосується податкової політики, то в Україні вона ще не стала 
стабільним чинником активізації підприємництва. Чинна система 
оподаткування має низку вад: нестабільність податкового законодавства, 
велика кількість податків, складний механізм їх адміністрування. Не зайняли 
належного місця і не стали надійним джерелом фінансування суб’єктів 
підприємницької діяльності і небанківські фінансові установи в Україні. Можна 
сказати, що і самоорганізація підприємництва в Україні поки-що не зайняла 
належних їй впливових позицій [7; 13; 14]. Звідси висновок, що держава 
зберігала адміністративний нагляд і всіляку регламентацію підприємництва в 
Україні. Цілком не зазнала змін регуляторно-контролююча функція державної 
системи відносно підприємництва; вона як і раніше спирається на не 
толерантні прорадянські форми відносин. Тут мається на увазі і: намагання 
посилити суспільний контроль над бізнесом, визнання необхідності втручання 
держави в економіку. Тому, головною інституціональною проблемою 
української економічної системи стала стійка тенденція концентрації 
економічної влади і власності на засоби виробництва в руках вузького кола 
фізичних осіб, що принесло цілковиту явну загрозу принципам функціонування 
ринкової економіки. Це негативно вплинуло на внутрішньо-національну вільну 
конкуренцію і загальмувало інноваційний розвиток та підірвало економічні 
основи демократичної держави, що в кінцевому рахунку створило економічний 
фундамент для встановлення авторитарних олігархічних форм правління.  

Доводиться визнати, що загалом мале підприємництво в Україні не 
виконує належним чином своєї соціальної ролі. Воно забезпечує робочими 
місцями лише близько 15% від загальної чисельності усіх зайнятих в галузях 
економіки, тоді як в країнах з ринковою економікою аналогічний показник 
перевищує 50%. До того ж, не можна забувати, що досить часто МП є другим 
місцем роботи людини. Тому механічно пов’язувати кількість зайнятих на 
малих підприємствах кількістю робочих місць, створених для зменшення 
безробіття, некоректно. Сьогодні у малому та середньому бізнесі України 
працює понад 3,5 млн.осіб, які виробляють близько 11% від усього 
внутрішнього валового продукту [15, с.25-37]. Відповідно, за такого низького 
залучення працюючих до діяльності малих підприємств виникають сумніви 
щодо дієвості їхньої ролі у зменшенні майнової диференціації населення 
України. За такої ситуації МП, навпаки, створюються умови для додаткового 
збагачення економічно активного прошарку населення. [16, с. 4-6].  

Досить тривожним показником є також уповільнення темпів зростання 
кількості МП в Україні. Серед основних чинників, що перешкоджають 
розгортанню малого та середнього підприємництва в Україні, слід зазначити: 
— надмірний податковий тиск; 
— слабка стартова матеріально- технічна база; 
— низька продуктивність праці; 
— відсутність досвіду і знань у тих, хто розпочинає власний бізнес; 
— нерозвинутість інфраструктури, необхідної для підтримки та розвитку 
малого підприємництва; 
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— недостатній рівень поінформованості суб'єктів малого підприємництва 
щодо потенційних партнерів і конкурентів тощо. А головними своїми 
проблемами підприємці вважають - недосконалу законодавчу базу, 
хабарництво та систему оподаткування [15, с. 25-37]  

Таким чином економічні реформи в Україні призвели до створення 
внутрішньо суперечливої і не привабливої за функціональністю 
інституціональної структури [14]. Так, згідно аналізу різних щорічних світових 
рейтингів (зокрема йдеться про незалежну міжнародну організацією Всесвітній 
економічний форум) країн, які сьогодні стають важливими інструментами 
формування більш довершеної економічної політики і інституціональних 
реформ (глобальна конкурентоспроможність країни оцінюються за низкою 
параметрів: якість інститутів, технологічний рівень, макроекономічна 
стабільність, ефективність ринків товарів і послуг, розвиток інфраструктури та 
інше), рейтинг України в розрізі складових конкурентоспроможності, якості 
інститутів знаходиться вже кілька років (з 2007 р.) на останньому - 115 місці 
[14]. Тоді як в цілому країна займає палітру останньої двацятки місць У розряд 
недостатньо якісних інститутів потрапили, перш за все, етична поведінка 
компаній, захист прав власності, прозорість ухвалення урядових рішень, 
незалежність судової системи, захист прав інтелектуальної власності, довіра 
суспільства до політиків, тягар державного регулювання, ефективність 
корпоративного управління, фаворитизм в ухваленні державних рішень, 
організована злочинність. І таких прикладів можна наводити безліч. Відповідно, 
що і не викликає сумнівів, ключ до вирішення проблеми лежить не у напрямі 
додаткових ресурсів (грошових, трудових або матеріальних), а в створенні та 
становленні інститутів, що забезпечують стійке функціонування і зростання 
господарства.  

Все це дає змогу зробити висновок, що в Україні ж проблеми середнього і 
малого підприємництва часто мають другорядне значення і розглядаються 
поза контекстом інституціональної забезпеченості. В результаті цього дана 
проблема набуває фрагментарного, а не системного характеру. Ринкова 
трансформація економіки України розпочалася без належного 
інституціонального забезпечення. Держава не виявила чіткої зацікавленості 
щодо створення сприятливих умов підприємницької діяльності із урахуванням 
національних інтересів. Не зважаючи на декларації щодо сприяння розвиткові 
підприємництва, в Україні створено громіздке і заплутане законодавство; 
невідлагоджена система захисту прав власності і конкуренції; обтяжливою є 
податкова система, зокрема непрозоре адміністрування податків і тягар 
соціальних платежів; обмежені умови кредитування. Адаптація України до 
ринкових принципів господарювання успішно може пройти лише шляхом 
побудови інституціональної структури, що робить ринкове господарство 
можливим. Державна політика повинна забезпечувати адаптацію суспільства 
до змін і готувати умови для ухвалення відповідальних рішень всередині 
країни.  
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РУТИНІЗАЦІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЦІОЛОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ 
РАДИКАЛЬНОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ 

Стаття присвячена аналізу процесу рутинізації з точки зору соціологічних 
концепцій радикального постмодернізму. Розглянуто специфіку постмодерністського 
напрямку в соціології і його актуальність для розуміння сучасності. Через висвітлення 
теоретичних основ радикального постмодернізму виявлено основні риси цього підходу до 
процесу рутинізації, недоліки й переваги даного підходу, специфіку рутинізації в 
постмодерному суспільстві. 

Ключові слова: рутинізація, рутина, постмодернізм, хабітуалізація, метанаратив, 
симуляція. 

Статья посвящена анализу процесса рутинизации с точки зрения социологических 
концепций радикального постмодернизма. Рассмотрена специфика постмодернистского 
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направления в социологии и его актуальность для понимания современности. Через 
осветления теоретических основ радикального постмодернизма определены основные 
черты этого подхода к процессу ритинизации, недостатки и преимущества данного 
подхода, специфику рутинизации в постмодернистском обществе. 

Ключевые слова: рутинизация, рутина, постмодернизм, хабитуализация, 
метанаратив, симуляция. 

The article is devoted to the analysis of routinization process by radical post-modern 
sociological conceptions. The specificity of sociological postmodernism and its topicality for 
understanding of the contemporaneity have been described in the article. Basical features of 
radical post-modernism have been found due to coverage of theoretical foundations of this 
approach. Advantages and disadvantages of post-modern approach have been exposed. 
Formation of routinisation in post-modern society have been substantiated. 

Keywords: routinization, routine, postmodernism, habitualization, metanarrative, 
simulation. 

 
Актуальність. Сучасна соціологія розвивається, абсорбуючи 

радикальні перетворення в суспільстві, що мають місце, починаючи з другої 
половини ХХ ст. Це онтологічні виклики соціальній науці й саме їх розуміння 
зумовлює межі соціології. Вчені-соціологи відмічають їх існування й на цій 
підставі вносять відповідні зміни до самої науки про суспільство. Таким чином, 
мінливі течії в океані соціального можуть визначати актуальні проблеми науки 
про суспільство й піднімати нові питання чи знімати старі. Ці течії визначають 
горизонти соціології, оскільки їх наявність і зміст є характеристикою сучасного 
суспільства. Воно ж, згідно з вимогами часу, потребує зміни методів і акцентів 
для адекватного свого відображення в дзеркалі науки. 

Безперервні неочікувані різноманітні зміни, що відбуваються в житті 
сучасного соціуму, потребують адекватного представлення в соціологічних 
теоріях. Постає питання: чи слід взагалі продовжувати розглядати сучасний 
капіталізм і його рутинізацію через концепції теорій раціонального вибору й 
неоконструктивізму, чи варто поглянути на них через призму критичної 
постмодерністської точки зору? І тут ми схильні погодитись із думкою М. 
Буравого – апологета так званої "публічної соціології", який вказував на 
необхідність існування критичної (разом з прикладною, професійною й, власне, 
публічною) іпостасі науки, що покликана "вивчати основи дослідницьких 
програм професійної соціології – як явні, так і приховані, як нормативні, так і 
описові" [1, с.20]. До того ж вивчати й переглядати основи дослідницьких 
програм необхідно для запобігання догматичного мислення в науці й для того, 
щоб соціологія мала можливість відповідати вимогам часу. 

Не зважаючи на певні недоліки, розмитість, епатаж і маніпулювання 
фактами, саме постмодерністський погляд на сучасний світ здатен розширити 
межі соціологічної науки, дати можливість розглядати актуальні проблеми з 
неочікуваних точок зору, що сприятиме оперативній реакції соціологів на 
виклики сучасності. 

Повсякденне життя в ХХІ ст. досить динамічне. Постмодерність 
суспільства передбачає його мінливість та невизначеність. Звичні прийоми й 
методи роботи та рутини, які сприяли утворенню через хабітуалізацію й 
типізацію інституційної структури суспільства і, як наслідок, – суспільного 
порядку, тепер втрачають свою значимість. 

Рутинізація, згідно з соціологічним словником, – це соціальна ситуація, в 
якій соціальна діяльність повторювана й може здійснюватись за певним рівнем 



 
50 

мотиваційного відсторонення й за відсутності долученості. Феноменолог А. 
Шюц, етнометодолог Г. Гарфінкель та постструктураліст Е. Гідденс визначають 
поняття рутинізації, як «те, що приймається на віру», звичний характер 
більшості дій «повсякденного» соціального життя: заведений порядок [2]. 
Очевидно, що словом рутинізація позначається певний процес, хоча словник і 
пропонує формулу «соціальна ситуація». Проте з даного визначення можна 
виділити основні характеристики рутинізованої дії, такі як повторюваність, 
відсутність психологічної долученості, слабка чи навіть відсутня мотивація, 
звичність. Так, якщо хабітуалізація завдяки типізації спричиняє 
інституціоналізацію певного способу дій, то рутинізація дозволяє сприймати 
звичну діяльність на майже підсвідомому рівні. Таким чином, рутинізація, на 
нашу думку, – це процес забезпечення звичного характеру дій та ситуацій 
повсякденного життя. І, говорячи про рутини, ми маємо на увазі ці повторювані 
дії й ситуації, коли вони сприймаються як не проблемні та не вимагають 
рефлексії. 

Постмодерність сучасного суспільства проявляється в посиленні його 
фрагментації та в розриві між економічною, політичною, приватною й 
релігійною інституційними сферами. Кожній з цих сфер притаманні певні 
рутини, що теж не можуть залишатися сталими. Вони постійно змінюються, 
оскільки посилюється різниця у внутрішній логіці інституційних дискурсів, і 
взаємодію цих дискурсів стає неможливо звести до єдиної несуперечливої 
впорядкованості. Останнім часом стає все складніше розглядати сукупність 
соціальних інститутів як цілісність і пояснювати залучення індивіда одразу до 
багатьох систем, норми й цінності яких можуть суперечити одне одному. 
Натомість це позначається на повсякденній життєдіяльності. Нові умови життя 
людей нав’язують нові правила, нехай це навіть буде постмодерністська 
відсутність будь-яких правил. Рутини, характерні для життя індивіда в соціумі, 
не просто замінюються на інші, можливо, трансформується сама їх сутність і 
виникає принципово нова рутина. Отже, проблемою, що ми хотіли б 
позначити, є невідповідність вже існуючих в соціології точок зору на процес 
рутинізації новим суспільним реаліям, наявність яких постулюють 
представники радикального постмодернізму. 

Якщо розглядати процес рутинізації з точки зору сучасних 
постмодерністських теорій, з’являється можливість схопити її сутнісні 
перетворення, що диктують онтологічні суспільні зміни. Ці зміни досить стрімкі 
й тому варто з’ясувати, які ж нові рутини виникають і чи готові люди жити в 
умовах такої рутинізації. Аналіз постмодерністських концепцій також дозволить 
розглянути те, як в рамках радикальної постмодерністської соціології зроблені 
спроби переосмислити концепції рутини. Метою статті є обґрунтування нової 
якості рутини в сучасному суспільстві на базі підходів представників 
радикального постмодернізму в соціології. 

Сьогодні, напевно, сучасний світ може бути охарактеризований як 
постмодерний хоча б через все ще розмите визначення того, що ж власне є 
постмодернізмом. П. Бурдьє взагалі називає цей напрям "нерозбірливою 
етикеткою, що приховує різні, в залежності від країни, реалії" [3]. Ми все ж 
схильні вважати, що попри цю розмитість своїх меж і складність чіткого 
визначення, постмодерне суспільство має місце. "Постмодерн може 
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подобатись чи ні, але він вже існує" [4] – стверджує С.А. Кравченко, виступаючи 
за створення нової постмодерністської соціологічної теорії. 

Представники породженої постмодернізмом соціальної науки часто 
суперечать одне одному, чим створюють хаос думок та ускладнюють розуміння 
самого напрямку, в якому (іноді категорично не визнаючи цього) вони 
працюють. Не зважаючи на це, існують спроби визначення того, що ж є 
постмодерним в соціології. Так, С.А. Кравченко пропонує свою трактовку 
характерних рис методології метапарадигми постмодерну: інтегральне 
використання каналів пізнання інших наук, у яких запозичуються й окремі 
терміни, й навіть концепції, які в подальшому наповнюються власне 
соціологічним змістом; витіснення категорій соціологічної класики новими, 
такими, що мають відношення до релятивізму, самоорганізації й віртуальної 
реальності; зрівняння валідності чоловічого й жіночого бачення соціуму для 
постмодерністської методології, яка проголошується ним сукупним 
досягненням світової соціологічної думки [4]. Він же пропонує трактовку 
постмодерністського соціологічного мислення, якому притаманна відсутність 
власне єдиного пануючого типу культури мислення, слідування 
постмодерністській метафорі про "смерть автора", "текучість" і навіть 
"ризомність" теоретико-методологічного інструментарію, дифузність змісту й 
короткостроковість життя нових понять, власне розриви в культурі мислення, 
зокрема, – розмиття феномену історичної наступності, коли соціологу 
доводиться вчитись мислити без стійких теоретичних орієнтирів, без 
довгоіснуючого теоретико-методологічного інструментарію [4]. 

У роботі американської дослідниці П.-М. Розенау "Постмодернізм і 
соціальні науки" [5] постмодернізм і як культурна течія, і як соціологічний 
напрямок характеризується критикою модерну, літературним викладом, 
закликами до "смерті автора", "кінця історії", специфічним поглядом на простір і 
час, твердженням про принципову неможливість жодної репрезентації й 
вигадуванням нових термінів. В соціальних науках вже визнання неймовірності 
репрезентації говорить про втрату надії на створення адекватного наукового 
відображення суспільства. Адже саме це відображення вже є репрезентацією, 
як і зовнішні суспільні прояви, на вивченні яких воно ґрунтується. В рамках 
постмодернізму гра словами стає цікавою сама по собі й простежується в 
текстах соціологів, що є прибічниками цього напрямку. Дослідниця вказує, що 
навіть те, як писати слово "постмодернізм" чи "пост-модернізм" може говорити 
про позицію щодо нього. Відсутність дефісу при англомовному написанні має 
означати симпатію до постмодернізму, а його наявність сигналізує про 
критичну позицію [5, 18]. П.-М. Розенау вказує також на те, що в постмодернізмі 
будь-що може бути визначене як текст, що в гуманітарних науках 
постмодерністи закликають до "смерті суб’єкта й взагалі виступають проти 
суб’єкт-об’єктної дихотомії" [5, 53]. Що досить складно реалізувати в соціології, 
оскільки соціальні процеси ще можна вивчати як тексти, але відмовитись від 
розгляду соціальних відносин з точки зору взаємодії суб’єкта й об’єкта майже 
неможливо. В кінцевому підсумку й сам соціолог є суб’єктом, дослідницька 
енергія якого направлена на певний об’єкт. Радикально налаштовані 
постмодерністи відмовляються від понять істини й теорії в своїх стратегіях 
пізнання взагалі, замінюючи їх на філософський релятивізм, згідно з яким існує 
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плюралізм більш-менш рівноцінних поглядів [5, 22]. Таким чином, афоризм 
"ніщо не істина, все дозволено" може характеризувати й постмодерністську 
соціологію, яка не вимагає повного узгодження між різними поглядами на 
суспільство та процеси, що в ньому протікають. 

Французький філософ-постмодерніст Ж.-Ф. Ліотар, максимально 
спрощуючи своє визначення, називав постмодерном "недовіру стосовно 
метанаративів" [6, 10], неприйняття великих метанаративів. "Наративна 
функція втрачає свої функтори: великого героя, великі небезпеки, великі 
навколосвітні плавання й велику ціль" [6, 10] – пише він. Неважко помітити, що 
тут мова йде про текст і постмодерністське сприйняття суспільства – 
аналогічне сприйняттю текстів, а саме постмодерне суспільство 
"…співвідноситься не стільки з ньютонівською антропологією, як то 
структуралізм чи теорія систем, скільки з прагматикою мовних часток" [6, 11]. 

Дослідник постмодернізму І. Ільїн у монографії "Постструктуралізм. 
Деконструктивізм. Постмодернізм" зазначає, що терміном "метанаратив" і його 
похідними ("метарозповідь", "метаоповідь", "метаісторія", "метадискурс") Ж.-Ф. 
Ліотар позначає всі ті "пояснювальні системи", які, на його думку, організують 
буржуазне суспільство й слугують для нього засобом самовиправдання: 
релігія, історія, наука, психологія, мистецтво (іншими словами, будь-яке 
знання) [7, 213]. Слід зазначити, що Ж.-Ф. Ліотар розглядає будь-яку форму 
вербальної організації знання як специфічний тип дискурсу [7, 213], і дискурс 
цей вибудовується навколо метанаративів. Також І. Ільїн наголошує на тому, 
що для Ж.-Ф Ліотара "епоха постмодернізму" в цілому характеризується 
ерозією віри в "великі метаоповіді", в "метарозповіді", що легітимують, 
об’єднуються й "тоталізують" уявлення про сучасність. [7, 213] "Сьогодні, – 
пише Ж.-Ф. Ліотар, – ми є свідками роздроблення, розчеплення "великих 
історій" і появи численних простіших, малих, локальних "історій-розповідей". 
Значення цих вкрай парадоксальних за своєю природою оповідей не в тому, 
щоб узаконити, легітимізувати знання, а в тому, щоб "драматизувати наше 
розуміння кризи" [7, 213]. Тобто драматизувати усвідомлення перехідного стану 
– стану невизначеності й хаосу, коли, згідно з постструктуралістською логікою 
Ж. Деріда, структура глобальних дискурсів втрачає свій центр, який 
дискредитується самою зміною світоглядних епох. Нові малі наративи, в тому 
числі й самі постмодерністські тексти, руйнуючи світоглядні орієнтири минулого 
й викриваючи абсурдність ідеологій, утворюють новий дискурс безлічі 
реальностей, у якому легко загубитись. 

Існує думка про те, що постмодернізмів стільки ж, скільки постмодерністів. 
Тож різні постмодерністські суспільні теорії здатні вказати на абсолютно 
відмінні актуальні пертурбації такого неочікуваного й раптово мінливого 
сучасного суспільства. Кожен новий погляд на суспільство – це погляд з нової 
точки зору й кожен погляд на сучасність пропонує ту чи іншу позицію, з якої ми 
можемо дивитися на навколишній світ, що в ньому ми як людські істоти 
живемо. Постмодерніст З. Бауман стверджує, що сенс соціології як наративу в 
тому, що "існує набагато більше варіантів оповідання історій, ніж це можна собі 
уявити з позицій наших повсякденних оповідей, що існує більше варіантів 
життя, ніж пропонується історіями, які нам розповідаються, тими історіями, в які 
ми віримо, вважаючи представлене в них єдиним з можливого" [8, 17]. 
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За З. Бауманом, звичаї, звички й рутина усувають "отруту абсурдності з 
терзань, породжуваних кінцевістю життя" [8, 2]. Таким чином, рутинізація веде 
до символічного подолання смертності, а отже, робить можливим сприйняття 
індивідами власного життя як такого, що сповнене сенсу. І, не зважаючи на те, 
що з певної точки зору слідування рутині заміщує собою існування будь-якого 
смислу взагалі, вона, так чи інакше, передбачає відсутність болючого 
переживання індивідом власної кінцевості. З. Бауман у роботі 
"Індивідуалізоване суспільство" [8] наводить вислів американського мислителя 
й письменника Е. Беккера: "Суспільство – це живий міф про значимість 
людського життя, зухвале творіння смислу" [9, 7]. Це творіння смислу 
відбувається шляхом рутинізації людських практик і їх інституціоналізації. 
Смисл підтримує суспільний порядок вже тим, що він сам себе відтворює через 
оповсякденювання. Та що відбувається зараз? Слідуючи логіці радикального 
постмодернізму, сучасне плинне гнучке суспільство унеможливлює появу 
рутини в традиційному розумінні. Рутинізація здійснюється не шляхом 
узвичаєння щоденних повторюваних практик, а через усвідомлення 
нормальності ситуації вимушеної гнучкості, мінливості й ризику. Ризик 
рутинізується "в умовах сучасності як для звичайних людей, так і для експертів-
спеціалістів у тій чи іншій сфері, мислити в поняттях ризику й оцінювання 
ризику стало більш-менш постійною справою, частково навіть непомітною" [10, 
119]. Для постмодерного індивіда комфортною стає саме така ситуація, а 
невизначеність, рутинізуючись, перетворюється на його стихію. Рутинізація 
життя в умовах тотальної симуляції, міфологізації, ігроїзації, в умовах 
конвенційних, ефемерних орієнтирів дає можливість тим, хто спромігся на неї, 
комфортно себе почувати в цьому новому світі, залишаючи позаду тих, хто 
живе "старою" рутиною. 

Через необхідність пристосовуватись до плинної сучасності, про яку веде 
мову З. Бауман, в постмодерному суспільстві утворюється новий вид рутини, 
що стає умовою для досягнення успіху, в той час як рутина індустріального 
минулого, орієнтована на повторення й впорядкованість, стає долею нижчих 
прошарків, не готових жити в умовах суспільства ризику та постійного страху. 
Вони шукають можливості стабільної праці за наймом. Та ще німецький 
соціолог У. Бек, автор концепції "суспільства ризику", в однойменній праці 
проникливо помітив, що "здійснюється перехід від єдиної індустріально-
суспільної системи, організованої в межах підприємства довічної повноденної 
праці (за радикальної контральтернативи безробіття), до системи гнучкої, 
плюральної, децентралізованої неповної зайнятості, що рясніє ризиками і, 
можливо, вже не знає проблеми безробіття (в значенні відсутності зайнятості)" 
[11, 208]. Але "безробіття зникає і виникає знову генералізовано в нових 
ризикованих формах неповної зайнятості [11, 209]. Навіть межі між працею й не 
працею стають текучими [11, 207]. 

Так, за умови постмодерністського погляду на суспільство метанаратив 
класової теорії може розглядатися як неспроможний відображати соціальну 
структуру в нових умовах. Автори книги "Смерть класу" [12] Я. Пакульський і М. 
Уотерс у своїй роботі пропонують власні аргументи щодо цієї неспроможності, 
проголошуючи кінець історичної й теоретичної ери класового суспільства. На їх 
думку, тепер "національні, релігійні, локальні, регіональні, етнічні, гендерні, 
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расові й сексуальні преференції визначаються набагато більш важливими. 
Дійсно, ці некласові ідентифікації завжди були присутні й іноді домінували в 
минулому. Але протягом ХІХ й початку ХХ століть соціальне питання класу 
було в центрі політичного порядку денного, уявлення про клас було чітке й 
зрозуміле, а класова ідентифікація була простою, особливо щодо робітників. 
Ніщо з цього не справджується сьогодні. Інтелектуальний арсенал класової 
теорії приблизно так само корисний для сучасної соціальної й політичної сцени 
як кавалерійська бригада в танковому бою" [12, 152]. Рутинізовану вже з 
минулого звичку людей, відповідаючи на питання "хто ти?", називати саме 
свою професію, автори книги іменують безглуздям. І в наш час, коли не 
професія й не місце в системі суспільного розподілу праці є основою людської 
ідентичності, рутини, пов’язані з професійною діяльністю, теж змінюються. 
Втім, про зникнення класової системи говорити недоречно, оскільки люди все ж 
різняться за майновою ознакою та участю в суспільному розподілі праці. 
Класові позиції мають свій прояв і в діяльності політичних партій. 

У Ж. Бодрійяра, відомого французького філософа й соціолога, тотальне 
занурення людини в світ симулякрів також створює принципово нову рутину. 
Людина перетворюється із соціальної істоти на елемент мовчазної більшості, 
на маси, що, подібно до чорної діри, втягують в себе будь-які зовнішні впливи й 
лише симулюють соціальну діяльність. Маси здатні сприймати видовища, міфи, 
але не ідею. "Маси – це ті, що засліплені грою символів і поневолені 
стереотипами, це ті, що сприймають будь-що, аби воно виявилось 
видовищним" [13, 14-15]. Рутина "людини маси" саме й закручується навколо 
численної інформації, що ллється на неї зі ЗМІ, навколо абсорбції видовищ і 
симуляції діяльності, яка вже не є соціальною, адже виходить з-під впливу 
симулякрів другого порядку, які за своєю суттю є товарами. Рутина 
здійснюється як симулякр третього порядку – символічна діяльність, що не має 
об’єктивного смислу. Маси взагалі не здатні сприймати смисли, "вони не є ані 
добрими провідниками політичного, ані добрими провідниками соціального, ані 
добрими провідниками смислу" [13, 6]. 

В бодрійярівській сучасності щоденна рутинна людська праця – це 
симуляція, повторення, бездумний шлях у нікуди. Тут не об’єктивна реальність 
зумовлює уявлення про цінності, а самі уявлення зумовлюють характер 
сприйняття реальності й те, яка реальність визнається об’єктивною. Праця 
тепер націлена на відтворення самої себе, а людське життя вже соціалізується 
на всіх рівнях. І навіть той, хто не працює, може отримувати від держави 
допомогу по безробіттю, таким чином будучи включеним у соціум. Трудовий 
процес Ж. Бодрійяр визначає як "рухливу, полівалентну, переривчасту 
структуру інтеграції, що байдужа до якої б то не було мети, навіть до праці в її 
класичному операторному розумінні, й зайнята лише тим, щоб помістити 
кожного в соціальну мережу…" [14, 62]. "Така праця – також і в формі дозвілля 
– заповнює все наше життя як фундаментальна репресія і контроль, як 
необхідність постійно чимось займатись у той час і в тому місці, що приписані 
всюдисущим кодом" [14, 62]. І не важливо, чим саме займатись – праця й 
дозвілля вже стають еквівалентними. 

Відповідно до міркувань Ж. Бодрійяра, в сучасному світі утворюється 
фактично новий вид рутини. Рутинізується обов’язкова всезагальна 
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включеність у симуляцію соціальних процесів, які через свою всепроникність 
самі розчиняються в масах. Мова йде про рутини сприйняття видовищ, знаків, 
інформації, про інертність щодо соціального, яке поглинається мовчанням мас. 
Постійне занурення в інформаційний потік стає звичним. Маси починають жити 
в гіперреальності, "…яка, будучи, мабуть, абсолютно гомогенізованою, 
"цифровою", "операціональною", в силу своєї досконалості, своєї 
підконтрольності й своєї несуперечливості заміняє все інше" [15, 30]. Сьогодні 
рутинізується життя у віртуальній реальності, життя в будь-яких умовах і за 
будь-якими законами, які лише сприймаються як реальні, але через те, якщо 
вірити теоремі Томаса, – реальні за своїми наслідками. Тепер для розуміння 
нових рутин може стати необхідним аналіз природної, соціальної й віртуальної 
гіперреальностей. 

Висновки. Таким чином, завдяки радикальному постмодерністському 
підходу можна виділити, принаймні, два типи рутини: "традиційну", що 
ґрунтується на повторенні узвичаєних практик і не потребує жодної 
мисленнєвої активності, та "постмодерну" – таку, що робить узвичаєною й 
бажаною ризикованість, гнучкість і мінливість життєвих практик та потребує 
постійного, хоча й уже звичного, ментального напруження. Радикальний 
постмодернізм перевертає значення рутини на протилежне так само легко, як 
змінює місцями причину й наслідки чи перетворює читача будь-якого тексту на 
його головного співавтора. Та слід відзначити, що звичайні рутинні практики 
нікуди не поділись – їх існування й досі пронизує все суспільство та скріплює 
порядок, що в ньому існує, чи хоча б симуляцію цього порядку, його ілюзію. Ці 
рутинні практики лежать в основі правил гри, що є суспільним життям, і їх 
засвоєння та рутинізація все ще необхідні для кожного гравця. Обов’язковість 
нової рутини актуальна далеко не для всіх, і ми вважаємо доцільним висунути 
припущення, що "постмодерністська" рутина є умовою існування представників 
високостатусних соціальних груп, так би мовити – їх "привілеєм". Не кожна 
людина приймає таку рутину та навіть ті, для кого здійснилась рутинізація 
ризикованої авантюрної невизначеності їх життєвого шляху, хоча й мають 
переваги в сучасному мінливому світі, все ж не приречені на успіх. Ми 
вважаємо, що, не дивлячись на становлення постмодерного соціуму, велика 
частка різних людей, організацій та інституцій у різних країнах все ще живе в 
старому модерному світі, для якого ідеалами є стабільність, наперед 
визначеність, поступальний розвиток тощо. Деякі суспільні закономірності, які 
постмодерністи вважають такими, що їх не слід брати до уваги, все ще мають 
місце. Сучасність – це поле бою світів, перетин рутини порядку й рутини хаосу. 
Тому нам видається неприпустимим безперечне прийняття позиції 
радикального постмодерну, але є необхідним використання його напрацювань 
для оперативної реакції на зміни в суспільстві, динаміка яких все посилюється. 

Хоча постмодерністи схильні повсякчас невиправдано поширювати свої 
висновки на весь сучасний соціум, їх чутливість до новітніх сутнісних 
суспільних змін гідна пильної уваги. Онтологічні соціальні перетворення, що 
схоплюються теоретиками радикального постмодерну, повністю перевертають 
звичне уявлення про рутину, характерну для сучасного суспільного життя. 
З’являється новий тип рутини, коли рутинізується не вже встановлений 
порядок, а невизначеність, мінливість, постійні ризики й невпевненість у 
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майбутньому. Тобто, все те, що в минулому бодай натяком на свою присутність 
руйнувало будь-яку рутину в людському житті, тепер саме перетворюється на 
неї. Лицар, що переміг дракона, сам стає драконом. Невизначеність, 
невпевненість і готовність до змін стають звичними та повсякденними. 

Постмодерністська соціологія виходить з-під влади гранднаративів і 
пропонує новий світогляд, що передбачає плюралізм поглядів і вільну гру 
дискурсів. Так постмодерна програма сама перетворюється на ще один 
гранднаратив, що заперечує минулі центри дискурсів, підміняючи їх собою в 
свідомості людей, схильних до такого нового для них способу мислення. Цим 
становлення постмодернізму подібне до становлення нової рутинізації, коли 
рутина повторюваності, звичності й напередвизначенності заміщується 
рутиною хаосу, ризиків і радикалізованої рефлексії нової сучасності. Так само 
структури знання й пізнання, що відповідають формальним критеріям 
науковості, та й власне самі ці критерії, визнаються рівноцінними щодо 
художніх творів, а апеляція до об’єктивної дійсності в системах аргументацій 
поступається місцем вільній грі поетичного мислення й фантазії 
постмодерністів.  

Слід відмітити, що коли теоретики радикального постмодерну вказують 
на новітню, небачену раніше рутину, вони часто поширюють її вплив на все 
сучасне суспільство на всіх його рівнях. Тут, погоджуючись з висловом П. 
Бурдьє про те, що "постмодернізм чинить спустошливу дію: від імені деякої 
суміші Ф. Ніцше, М. Фуко, Ж. Дельоза, Ж. Дерріда, злегка приправленої Ж. Ф. 
Ліотаром і Ж. Бодрійяром, здійснює щось на зразок радикального перегляду 
основ науки" [3], все ж хочеться зазначити, що цей постмодерний перегляд 
основ і робить можливою таку важливу для соціології реакцію на новітні 
виклики сучасності й запобігає утворенню догматичного мислення. 

Отже, в сучасних соціологічних дослідженнях, можливо, буде незайвим 
зважати на специфіку атитюдів людей, які пристосувались до темпів 
сьогодення шляхом рутинізації постійної нестачі хоч якоїсь наперед 
визначеності та надійності. На наше переконання, подальше дослідження 
рутинізації суспільного життя з позицій постмодернізму сприятиме кращому 
розумінню того, як можливий суспільний порядок у сучасному мінливому світі й 
дозволить побачити нові стратегії пристосування індивідів до невпевненості у 
власному майбутньому. 
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УНІВЕРСИТЕТ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АКТОР В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗОВАНОГО РИНКУ 

Стаття присвячена ринковим викликам у просторі вищої освіти. Акцентується 
увага на змінах у засадах діяльності університетів як організаційних акторів. 
Аналізуються управлінські рішення всередині університетів в умовах глобалізованого 
ринку.  
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Статья посвящена рыночным вызовам в пространстве высшего образования. 

Акцентируется внимание на изменениях в принципах деятельности университетов как 
организационных акторов. Анализируются управленческие решения внутри 
университетов в условиях глобализированного рынка.  
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Article is devoted to the challenges of market in field of higher education. The article calls 

attention to changes in function of the universities as organizational actors. A managerial decision 
of university in globalized market are analyzed. 
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Актуальність. Розвиток суспільства знання зумовлює численні 

трансформації, які в тому числі поширюються у просторі вищої освіти. Так, 
дослідники відзначають кризу ідентичності університету як освітньо-наукової 
організації. Раніше «ідеальний тип» діяльності університетів був спрямований 
на виконання просвітницької функції, за якої з’ясування засад побудови світу та 
донесення їх до студентів володіло абсолютною та самодостатньою цінністю. 
Наразі реалізація первісної ідеї університету, яка полягала в тому, що 
спільнота людей натхненно працювала та жила разом заради пізнання 
дійсності майже неможлива. Конкуренція з боку зростаючої кількості 
організацій, які виробляють знання, змушує університети поволі змінювати 
засади власної діяльності. Йдеться про те, що вони з монополій по 
виробленню знань поступово перетворюються в повноцінних учасників ринку, 
які перебирають на себе функцію фінансування. Університети поступово 
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наділяються рисами економічних корпорацій з виробництва та поширення 
знання, де кожна ланка структури самовизначається за ознаками 
конкурентоздатності та прибутковості [4, с.149]. І відповідно, соціологічні 
концептуальні розробки починають все більше залучати традиційно економічну 
термінологію (ринок, конкуренція, капітали, ресурси тощо), пояснюючи 
діяльність університетів. Подібна ситуація є віддзеркаленням процесів 
перетворення університету у економічну корпорацію, яка спрямовує свою 
діяльність на розширення мережі організацій-партнерів, що в свою чергу в 
сучасному світі стає механізмом отримання прибутку. Отож, метою даної 
статті є аналіз засад діяльності університету як організаційного актору у 
конкурентному просторі вищої освіти.  

Характерно, що протягом останніх десятиліть спрямованість наукових 
публікацій, які торкалися проблем вищої освіти, головним чином оберталася 
навколо тих чи інших шляхів університету до логічного фіналу «організаційної 
могили» [14].  

Як виявилось, ті процеси, що відбувалися в межах простору вищої освіти 
не стали настільки руйнівними за своїми наслідками, як передбачалось, але 
суттєві зміни все ж таки відбулись. Пропозиції як теоретичного, так і 
практичного характеру стосовно того як має виглядати університет 
опосередковуються ідеями з приводу того, як має виглядати сучасна 
організація. 

В цілому, можна виділити дві точки зору з приводу бачення організаційної 
специфіки сучасних університетів.  

Перша позиція дотримується ідеї, що наразі університети зіштовхуються з 
реальними проблемами, які є типовими для більшості організацій, та 
зацікавлені у розробці найоптимальніших методів їх роз’вязання. При цьому 
дослідниками підкреслюється можливість запозичення ефективних методів з 
інших організаційних просторів [12, c.242]. 

Друга точка зору відстоює тезу, що попри значну раціоналізацію способів 
функціонування університету в освітньому організаційному просторі, тим не 
менш він залишається особливою організацією. Це означає необхідність 
відмовитися від некритичного запозичення узагальнених управлінських рішень 
для сучасних організацій та потребу зосередитися на специфіці університету.  

Слід підкреслити, що наукова рефлексія університету протягом тривалого 
періоду часу була позбавлена виміру управлінських рішень. Вважалося, що 
університет є закритою системою, що не потребує розробки специфічних 
методів управління. Лише починаючи з 70-х років ХХ сторіччя теорії ресурсної 
залежності, новий інституціоналізм, організаційна екологія привернули увагу до 
університетів як відкритої системи [3, c.106]. 

Показовою є кількість публікацій, що підіймали питання управління 
організаціями у просторі вищої освіти: близько 200 на період 1950-1970 рр. і 
вже понад 1000 на середину 1980-х рр[3]. В цей період дослідниками 
університетського життя пропонується низка теоретичних моделей. 
Характерною ознакою цього періоду є доволі суттєва різниця між кейсами 
(державними чи приватними університетами), які слугували для них 
ілюстративним матеріалом. Зокрема, колегіальна модель організаційної 
поведінки, що оперує поняттями команди та спільної мети, була запропонована 
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для пояснення діяльності університетських організацій приватного сектору [8, 
16]. Наприкінці ж 1970-х рр. Г. Мінцберг сформулював визначення університету 
саме як професійної бюрократії, за якої одночасно співіснують елементи 
бюрократичного управління та децентралізованого процесу прийняття рішень, 
який спирається на професійні якості та владу експертів. Тим не менш, подібні 
моделі зазнавали жорсткої критики. З одного боку, ми не можемо повністю 
застосовувати класичну бюрократичну модель через нечітку визначеність мети, 
невизначеність технологій та орієнтацію на споживачів. З іншого ж, 
нормативний характер колегіальної моделі так само не відповідає реаліям 
університетської організації [3, c.107]. 

На відміну від традиційного сприйняття університету як слабо зчепленої 
системи, на разі ми спостерігаємо, що як на рівні окремих підрозділів (зокрема, 
факультетів), так і на рівні організації посилюється роль управлінської ланки. 
Ректори та декани все частіше сприймаються саме як наділені владою суб’єкти 
прийняття рішень, чия позиція визначає в свою чергу положення «їх» 
університету в освітньому просторі. При цьому ректори та декани все рідше 
асоціюються з професурою університету. Переглядається розуміння 
відповідальності університету. Раніше відповідальність мала радше 
індивідуальний характер, сьогодні вона трансформується у організаційну 
властивість. Як організаційний актор, університети сприймаються саме як 
організаційна одиниця, що продукує рішення та несе за них відповідальність. Ці 
рішення, що включають у себе помилки та бездіяльність, санкціонуються 
ректором та деканами, які в свою чергу сприймаються як безпосередні 
керівники організації. Університети починають визначати власні цілі, що можуть 
розширяти класичне сприйняття мети «навчати та досліджувати». І саме цим 
вони починають нагадувати «реальні» організації [10]. 

З моменту, коли університет починає розглядатися як відкрита система 
відбуваються принципові зміни у поглядах на засади його функціонування. Як 
зазначає, І. Павлюткін якісний поворот у розумінні університету як організації 
розпочинається з публікацій Дж. Пфеффера та Дж. Саланчика. Науковці 
зображують університети як організації, що залежать від ресурсів зовнішнього 
середовища, а прийняття рішень в яких є «політичним» процесом 
використання влади та пов’язано з можливостями університетських підрозділів 
залучати зовнішні гранти та заключати контракти, тим самим здобуваючи 
автономність[3, c.107].  

Безумовно, такий поворот у науковому дискурсі не можна сприймати 
лише як усвідомлення істини з приводу того, як насправді працюють 
університети. Подібні зрушення зображують, насамперед, реальні 
трансформації університетів як організацій.  

Домінуючою є точка зору, що трансформація університетів в країнах 
Східної та Західної Європи відбувалася з різних причин, і якщо в першій ці 
зміни були обумовлені принципами ведення діяльності у тоталітарній системі, 
які збереглися, невідповідністю сучасним суспільним тенденціям, то в останній 
– неефективністю. Фактично, характер змін у Східній Європі був вимушений, 
тоді як у Західній трансформаційні процеси зароджувалися всередині 
університету задля покращення власної роботи [6].  
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Взагалі, більшість західних університетів у 1980-хх роках зіштовхнулися з 
обставинами значного скорочення державних коштів на вищу освіту. Звісно, що 
до певної міри поняття «західний» університет ототожнює велику кількість 
університетів. Тим не менш, таке ототожнення не є безпідставним. З одного 
боку, ми можемо говорити про як мінімум протиставлення європейської та 
американської моделі університету. Більш того, в межах європейського 
університету, як правило, виокремлюється німецька та французька моделі.  

Перша ґрунтувалась сильному державному впливі та не менш сильному 
впливі академічної «олігархії». В якості автономного актору німецька модель 
університету не мала тієї сфери повноважень, де прийняті рішення володіли б 
легітимністю. При цьому німецька академічна еліта була традиційно 
автономною, тобто професори мали можливість відмовитися виконувати 
рішення «згори».  

Друга модель з самого початку була позбавлена сильного внутрішньо 
університетського управління та вмілого керівництва. В рамках власного 
дослідження К. Муссолін продемонструвала відсутність чіткої організаційної 
основи в межах університету. Відповідно, професорсько-викладацький склад 
асоціювався в більшій мірі з певною дисципліною, аніж з університетом. 
Державне управління так само спрямовувалося на дисциплінарне регулюванні, 
а не на організаційне [15].  

Щодо американської моделі, то ще 1905 року Г. Прітчет вже відзначав, що 
попри все різномаїття організаційних проявів американського університету, він 
все більше тяжіє до управлінських методів бізнес-корпорації [17, c.294]. 

 «Саме в Америці університети швидко перетворилися на потужні 
дослідницькі центри, або, як згодом почнуть казати, «дослідницькі 
університети», що за організаційної та фінансової підтримки гігантів 
промисловості здатні виконувати широкий спектр досліджень. На цьому тлі у 
другій половині ХХ століття у США виникає новий потужний тип дослідницької 
діяльності, що суттєвим чином відрізняється від звичних європейських 
моделей. Для нього характерні:1) початкова орієнтація досліджень на 
практичне застосування; 2) потужні міждисциплінарні зв’язки; 3) активна 
співпраця вчених з різних установ, університетів та країн; 4) вироблення нових 
критеріїв оцінки наукових досягнень» [1]. 

Отож, традиційні європейські університети ніколи самі по собі не 
сприймалися як такі, що можуть приймати рішення та проводити власну 
управлінську політику. Вони знаходилися між державою та академічною 
спільнотою в ситуації, позбавлені легітимного простору для організаційного 
менеджменту.  

Наявність у них академічних структур самоуправління, що протистояли 
комерціалізації вищої освіти багато в чому загальмували та взяли під контроль 
процес виходу університету на ринок освітніх послуг. Стосовно 
пострадянського простору, можна говорити, що відсутність будь-яких вагомих 
структур самоуправління вплинули на досить швидкий процес комерціалізації 
вищої освіти, котрий на відміну від Європи та США розпочався на 
пострадянському просторі значно [5, с.37]. 

На сьогоднішній момент держава відіграє значну роль в 
університетському управлінні, що фіксується дослідженнями, однак 
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університети з кожним роком все в меншій мірі фінансуються з держбюджету 
[15]. Розуміння університету як специфічної організації, що укорінена в 
національну систему освіти поступається моделі університету як 
глобалізованого університету, «продукт» якого на ринку має оцінюватися 
виключно з позицій якості, безвідносно до тієї чи іншої держави.  

Скорочення державного фінансування зумовило різкий поворот 
діяльності університетів у бік пошуку нових джерел фінансування, і власне 
управлінський підхід того часу керувався принципом максимізації по 
відношенню до кожного джерела ресурсів. Таке управлінське рішення призвело 
до агресивних рекламних кампаній з залучення студентів, підвищення плати за 
навчання та низки численних сумнівних капіталовкладень з боку університетів. 
Зниження довіри у населення та ревізія діяльності державними органами 
вимусили університети переглянути управлінську політику, змінюючи акцент з 
максимізації прибутку на мінімізацію видатків, поступово переходячи до 
принципу ефективності по відношенню до використання ресурсів [7].  

Спроби оптимізувати діяльність університетів позначилися на засадах як 
викладацької та дослідницької діяльності, так і на управлінських рішеннях.  

На фоні різкого скорочення державного фінансування, університети 
вимушені були цілковито визнати ринковий контекст власної роботи та 
конкурентний характер відносин всередині освітнього організаційного простору. 
І якщо у 70-80-х роках в наукових дебатах відбувалися дискусії щодо того, яка з 
організаційних форм має найбільший потенціал з вирішення сучасних проблем 
науково-дослідної та освітньої діяльності, то вже у 90-х роках на перший план 
почали висуватися проблеми функціонування університету в умовах 
глобального конкурентного ринкового середовища [2, c.25]. 

 В свою чергу спроби підвищення ефективності університетських закладів 
приділили важливого значення його менеджменту. Діяльність університету 
почала все частіше описуватися економічними метафорами, відображаючи ті 
вектори розвитку, які пов’язувалися з ефективним управлінням. Наразі, в 
умовах маркетизації освітнього простору, університети все більше 
зосереджуються на дослідницькій діяльності, яка пов’язується з можливістю 
отримання суттєвого та постійного прибутку. Дослідження вже не сприймається 
як процес та результат отримання чистого знання в межах автономної 
інституції. Університети переймають на себе ключову роль у інноваційно-
глобалізаційних процесах, що характеризують сучасне суспільство знання. 
Вони зосереджуються на створенні, відтворенні та подальшій 
інституціоналізації дослідницьких науково-технологічних мереж, які поєднують 
вищу освіту та бізнес. Університетське організаційне поле все сильніше 
наповнюється міжорганізаційними зв’язками, які долають не просто межі 
окремої організації, а і відзначаються перетином кордонів національних держав 
[9, c.67]. Крім того, зосередженість університетів на показниках ефективності 
дослідницької діяльності, що піддаються об’єктивним вимірюванням, 
обумовлюється потребою позиціонування у освітньому просторі, яка в свою 
чергу визначає попит на надання освітніх послуг.  

Міжнародні організації, як то Всесвітній банк, Організація економічного 
співробітництва та розвитку Європейський фонд розвитку менеджменту 
поступово закладають фундамент для обґрунтування ефективних способів 
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ведення дослідницької діяльності в межах простору вищої освіти. Їх 
дослідження спрямовані на пошук такого досвіду, що протягом тривалого 
періоду часу довів свою ефективність та розробку рекомендацій, що нададуть 
університетам можливість наслідувати подібні успішні практики. Серед 
ключових положень, можна виділити необхідність професіоналізації 
управлінської ланки університетів, більш раціонального використання 
людського ресурсу, який в свою чергу може оптимізовувати роботу організації 
не лише в межах підрозділів,а і на рівні організаційних взаємодій [3, c.108]. 

Так, за підтримки Європейської комісії протягом трьох років було 
проведено дослідження «Корисні практики партнерства університету та 
підприємництва [13]. Досвід партнерства між університетами та 
підприємствами був проаналізований в межах 6-ти країн і на прикладі 18 
університетів були виокремлені 10 кейсів, які можна було охарактеризувати як 
вдалий досвід співробітництва.  

В цілому було виділено дві моделі включення університету до 
організаційних взаємодій: 

1. Академічна модель (публікації, конференції, участь у національних 
дослідницьких проектах); 

2. Модель включення на контрактній основі з малим та середнім бізнесом, 
що розв’язує проблему відсутності прикладних досліджень та сприяє залучення 
додаткових фінансових ресурсів. 

В межах дослідження обґрунтовується значна ефективність другої моделі 
як найбільш доцільної відповіді на запити глобального ринку, в якому 
опиняються університети сьогодення. 

Характерним є те, що у більшості кейсів роль індивіда (чи то 
представника академічної спільноти, чи то управлінця) була вирішальною, 
оскільки їх рішучість та наполегливість у протистоянні інституціональним чи 
адміністративним перешкодам і визначила тривалість та життєздатність 
співробітництва в цілому [13]. 

Дослідниками підкреслюється наявна потреба унікального поєднання 
сильного керівництва – представників академічної спільноти чи управлінців, які 
є вихідцями з неї, що бажають подолати бюрократичні обмеження трансферу 
знання та включення академічного світу до мережі міжорганізаційних зв’язків. 

В цілому, у більшості випадків патерни успішного партнерства є 
структурно ідентичними: впливовий ректор чи професор університету, який має 
значні наукові досягнення, інтенсивно залучається до створення мереж 
кооперації з приватним бізнесом, використовуючи власний академічний статус 
(уможливлюючи включення університету як організації до співробітництва) та 
свої зв’язки з місцевими органами влади (легітимуючи власне співробітництво; 
намагаючись отримати державне фінансування). Одночасно представник від 
університету гарантує успішні робочі стосунки з представниками бізнесу та 
зміцнює довіру між усіма залученими сторонами [13]. Дослідники пов’язують 
такий високий ступінь персоніфікованості організаційних взаємодій (скоріш за 
все неминучий) з високим статусом, впливовістю індивідів, які фактично і 
можуть ініціювати та закріпити партнерські відносини між університетом та 
іншими організаціями. Однак попри все, ефективність співробітництва 
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зростатиме лише за умови інституціоналізації та формалізації подібних 
взаємодій.  

З одного боку, ми можемо спостерігати, що в університетах 
спостерігається зміщення акцентів від індивідуальної активності дослідника до 
місії університету як такої. Неформальні, персоніфіковані зв’язки між 
дослідниками з академічної спільноти та представниками інших організацій 
почали доповнюватися формальними зв’язками, зміщуючи відповідальність з 
індивідуального рівня на організаційний [10]. Однак за детального розгляду, 
вплив підрозділів, які займаються створенням та відтворенням відносин, 
зокрема з промисловими організаціями, важко назвати вирішальним, оскільки 
такі відносини все одно залишаються у високій мірі персоніфікованими та 
неформальними [11]. Більш того, відносини між організаціями-партнерами та 
університетом багато в чому визначаються тими характерними обмеженнями 
при делегуванні неформального спілкування формалізованому 
співробітництву. Цілком доцільне пояснення описується у категоріях довіри та 
«неявного» знання, коли неформальні патерни остаточно не заміщуються в 
умовах розбудови формалізованої структури [10]. 

Висновки. Університет як організаційний актор функціонує в умовах 
ринкового середовища, прагнучи максимізувати ренту з професорсько-
викладацького складу як уособлення людського капіталу, намагаючись 
отримувати прибуток в умовах скорочення державного фінансування. Однак 
цілком виправдані побоювання з приводу перетворення університету на 
економічну корпорацію, мають вирішуватися не шляхом відмови від 
комерціоналізації діяльності, а аналізом специфіки функціонування 
університету як організації та розробкою певних практичних рекомендацій з 
управління.  
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ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ СОЦІОЛОГІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ МІГРАНТІВ 
Дана стаття присвячена проблемі розробки соціологічної класифікації мігрантів. 

Автор критично аналізує діючі класифікації та їх засади. Також в статті висувається 
пропозиція щодо використання фактору ідентичності для побудови нової класифікації 
мігрантів. Розглянуто плюси і мінуси запропонованого підходу. 

Ключові слова: міграція, класифікація, ідентичність.  
Данная статья посвящена проблеме разработки социологической классификации 

мигрантов. Автор критически анализирует действующие классификации и их основания. 
Также в статье выдвигается предложение относительно использования фактора 
идентичности для построения новой классификации мигрантов. Рассматриваются 
плюсы и минусы предложенного подхода. 

Ключевые слова: миграция, классификация, идентичность. 
The problem of creation of sociological classification of migrants is considered in the article. 

The author critically analyzes traditional classifications and their bases. The proposition to use the 
factor of identity for creation of migrant’s classification is given.  

Keywords: migration, classification, identity. 
 
Класифікація, як наукова проблема, не є прерогативою лише соціології. В 

загальнонауковому плані - це система знання, поняття якої визначають 
впорядковані групи, на які розділено об’єкти континууму, на основі їх схожості 
за певними параметрами. Фактично, вона допомагає найбільш повно і 
системно представити весь континуум, виконуючи прогностичну функцію.  

Актуальність. Проте саме в соціогуманітарних науках, зокрема в 
соціології, ця проблематика найбільш актуальна, оскільки їх об’єкти не мають 
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безпосередньо доступних вимірюваних параметрів. Саме тут найширше 
розкривається направляючо-прогностична функція класифікації. Оскільки, за 
конструктивістського підходу ми штучно розділяємо континуум на ідеальні типи, 
виходячи з базової теорії, але потім ця теорія спирається на класифікацію як 
на реально існуючий поділ, що визначає подальший теоретичний пошук. Отже, 
певною мірою, класифікація являє собою своєрідну автономну систему знання, 
яка діє в рамках основної теорії, причому вона працює на теорію так само як і 
та працює на класифікацію[14]. Мета. Виходячи з викладеного, зазначимо 
необхідність періодичного перегляду та уточнення як теорії, так і пов’язаної з 
нею класифікації. 

Класифікація мігрантів, яка є в даний момент – це результат законодавчої 
та політико-управлінської практики. Тому при описанні міграційного 
антропотоку дослідники наводять перелік на кшталт : трудові мігранти, 
нелегальні (або незаконні), біженці та шукачі притулку… Навіть якщо мова не 
йде про такий побіжний перерахунок, то структуру міграційних потоків часто 
поділяють саме на ці категорії. 

Наведений вище поділ є настільки поширеним, що вже не викликає ні 
здивування, ні заперечення, він сприймається і використовується як 
традиційний. Водночас такий підхід є яскравим прикладом порушення основних 
засад класифікації, яка передбачає поділ за однією класифікаційною основою. 
В даному випадку для виділення категорій застосовано принципово різні групи 
критеріїв. Категорію трудящих мігрантів виділено на підставі цільового мотиву 
здійснення міграції, зокрема наміру отримати роботу. Категорія нелегальних 
мігрантів виділена на підставі правового статусу в країні перебування, а 
біженців та шукачів притулку об’єднують обставини, що склалися в країні 
походження і змусили до міграції. Як бачимо, ці типи мігрантів не можуть бути 
складовими однієї класифікації.  

Крім того, багато характеристик, які покладаються в основу класифікацій, 
є суб’єктивними і більшість з них можуть швидко змінюватися в часі.  

Але міграція це складне, динамічне соціальне явище, щодо природи якого 
триває багатолітня дискусія [6, 13, 15, 16]. На даний момент в соціології 
набирає популярності синтетичний підхід, за якого міграція розглядається як 
соціо-географічне переміщення, що відбувається між різними соціальними 
системами і призводить до змін цих систем.  

Очевидно, що наведена класифікація не в змозі відбивати усю множину 
об’єктів і зв’язків між ними, що входять в континуум охоплений за цього 
підходу. Потреба у переробці класифікаційної моделі, створює потребу в нових 
класифікаційних основах. 

Хотілося б наголосити, що типологізація мігрантів значною мірою є й 
проблемою онтологічною. ЇЇ подальшу розробку актуалізують й політичні та 
економічні реалії. Активна політика держав, що займають лідируюче 
положення в світі та зміни в міграційній політиці їх найближчих сусідів, дуже 
швидко позначаться на міграційних процесах в Україні, тому конче необхідною 
є розробка інструментарію, який уможливить опис новоутворених антропотоків.  

Отже, критерій для типологізації мігрантів має відповідати не тільки 
вимогам теоретичної доцільності, а й певним онтологічним вимогам.  
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По-перше, ефективно розрізняти онтологічнорізні категорії мігрантів. По-
друге, бути зручним для застосування у будь-якій країні, тобто універсальним 
для всіх існуючих типів суспільств. І по-третє, забезпечувати можливість 
розгляду проблеми з точки зору безпеки сторін учасників.  

Хоча міграція, як багатоаспектне складне явище, і потрапляє, частково в 
предметні поля багатьох наук, все ж вирішення поставлених задач можливє 
лише в рамках соціології. Оскільки хоч політичні, економічні, психологічні і 
навіть техногенні фактори присутні в даному процесі, але вони настільки 
переплетені, що їх вичленовування неможливо без втрати якості аналізу. До 
того ж міграційні переміщення здійснюються в межах антропогенного простору, 
який є соціальним за самою своєю природою. Тому саме соціологія, яка єдина 
має в своєму арсеналі методи для аналізу і узагальнення всіх складових 
процесу у їх нерозривному зв’язку, має взяти на себе методологічну, 
прогностичну та рекомендаційну функції в аспекті міграції. А це неможливо без 
детальної розробки питань класифікації. 

Гадаємо, обов’язковим компонентом соціо-географічного переміщення 
людей є зміни ідентичностей сторін учасників. Ми підтримуємо позицію тих 
науковців, які вважають, що ідентичність можна визначити як переживання 
самототожності індивіда з огляду на обрану ним ціннісну систему світоглядного 
характеру.  

Відомий український соціолог Анатолій Ручка, розглядаючи ідентичність 
як складне соціокультурне утворення, в якому наявні, взаємодіють і 
розрізняються особистісні, культурні та соціальні компоненти, підкреслює, що 
ідентичність має багатомірний характер. Тому в одних випадках ми маємо 
справу з переважно особистісними, культурними чи соціальними 
ідентичностями. а в інших – з якимись інтегральними ідентичностями, що 
передбачають об'єднання всіх зазначених складових [12, с. 92-94 ].  

З часом або в залежності від ситуації роль і значення окремих складових 
ідентичності змінюється, одні з них можуть посилюватися інші – навпаки, 
слабшати. Тим самим змінюється й характер ідентичності. 

Водночас, на думку відомого англійського культуролога Стюарта Холла, 
проблема ідентичності пов'язана не так з питанням, "хто ми є" або "звідки ми 
прийшли", як з питанням " ким ми можемо стати" [2]. 

Саме тому питання ідентичності (як індивідуальної, так і колективної) 
стають особливо актуальними в суспільствах у стані кризи і реформаторства. 
Крім того, цей фактор набуває ваги, оскільки саме конфлікт самоідентифікації, 
яка спричиняється необхідністю для особи визначитися з власною 
ідентичністю, та ідентифікації людини іншими можна вважати одним з джерел 
девіантної поведінки. Особливо це стосується такого складного і 
багатоаспектного процесу, як міграція. Оскільки зміна в ідентичності є як 
фактором мобілізації на місці початкового проживання, так і фактором, що 
впливає на процес інтеграції на новому місці, а даний процес супроводжується 
певними конфліктами ідентифікацій як на особистісному, так і на груповому 
рівнях.  

Наприклад, людина, котра здійснює акт міграції, сприймає його як її 
власну поодиноку, індивідуальну практику, але для приймаючої сторони вона є 
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представником антропотоку, оскільки в колективному досвіді країни прибуття 
така практика є не тільки не унікальною, але навіть не рідкісною. 

Зазвичай, джерелом конфліктів між приймаючою стороною та мігрантами 
так чи інакше вважають протистояння культур та інтересів, але це вірно лише 
для конкретних (і не надто чисельних) випадків. Здебільшого, саме 
неадекватність систем ідентичностей призводить до підвищення рівня 
конфліктності.  

Приклад такої неадекватності наводить З. Бауман, говорячи про 
мешканців сучасних міст (тої категорії, яка не відноситься до еліти і не може 
уникати зустрічей з чужинцями). «Уявні можливості й зла воля чужоземців є 
віддзеркаленням їхньої безпорадності. Саме власне безсилля породжує в них 
відчуття сили, що вселяє страх чужинців. Слабке зустрічається із слабким і 
протистоїть слабкому; але при цьому обоє відчувають себе Давидом, який 
бореться з Голіафом» [3]. 

Гіпотеза про наявність зв’язку міграції та трансформації ідентичностей 
отримує підтримку як в емпіричних, так і теоретичних дослідженнях сучасних 
соціологів. Так, у визначанні мігрантів Т. Юдіною, особливу увагу привернуто 
до формування їх особливої, очевидно нової ідентичності [17]. Також певні 
зміни в ідентичності мігрантів і зв'язок цих змін з самим переміщенням відмічає 
Дуглас Массей [8]. Підтвердження зв’язку між міграцією і трансформацією 
ідентичностей мігрантів міститься в дослідженні І. Прибиткової [11, с. 45-50 ].  

Саме тому, як варіант класифікаційного фактора, видається доцільним 
застосовувати критерій змін ідентичності мігрантів, а також країни їх прибуття.  

Звичайно, поняття ідентичності, застосоване до такого об’єкта як 
держава, є певною алегорією, але воно досить доречне. В даному випадку 
мова йде про зміни у системі інститутів, які й забезпечують державі 
самототожність. Якщо для врегулювання питання вистачить зміни підходу до 
реалізації законодавства – це мінімальна планка змін. Справді серйозною 
вважатимемо потребу, приміром, у зміні принципу функціонування державного 
кордону, що, наприклад, перетворить державу з закритої, як деякі тоталітарні 
режими, на відкриту. Або навпаки, як у випадку з Данією, яку через значне 
збільшення міграційного потоку до Європи з Північної Африки та Близького 
Сходу не влаштовують шенгенські принципи вільного перетину кордонів. 

Водночас варто зазначити, що певні об’єкти не потребують змін у системі 
ідентичностей населення і реакції від влади країні, не тому, що така потреба 
відсутня, а тому, що вона не відчувається (наприклад, міграція одного єдиного 
представника будь-якої групи населення)  

Трансформації ідентичностей як критерій класифікації з-поміж інших, має 
перевагу з точки зору стабільності його значення. Адже найбільш популярні 
критерії як «правовий статус», «мотиви», «термін перебування 
(запланований)» часто змінюються з часом. А зміни в ідентичності, які пов’язані 
з міграційною практикою, мають стійкий характер, про що свідчать результати 
досліджень багатьох сучасних науковців. До того ж, зміни в інституціональних 
системах держав взагалі досить довгі і інертні, що також забезпечує необхідну 
стабільність класифікаційних показників.  

Крім того, даний критерій уможливлює виявлення додаткових кореляцій, 
які останнім часом помічають дослідники міграції та глобалізації. Це, 
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наприклад, кореляції між глобалізацією, економічним розвитком та потужністю, 
спрямуванням і характером антропотоків.  

Як перевагу такого підходу можна відзначити й те, що за допомогою 
отриманої класифікації буде чітко окреслено випадки, які потребують 
додаткової уваги та контролю з боку держави.  

У результаті, запропонована далі класифікація базується на поєднанні 
двох факторів: трансформації ідентичностей мігрантів та потреби в суспільній 
реакції. До речі, саме на необхідності враховувати фактор «потреби в 
суспільній реакції» наполягав і Бабьок [1]. 

У даній статті, як робочий варіант, пропонується виділяти чотири базові 
групи міжнародних мігрантів. Представники всіх груп віднесені до мігрантів за 
очевидними ознаками – здійснення соціо-територіального переміщення через 
державні кордони, що супроводжується зміною ідентичностей. 

До першої групи пропонується віднести тих осіб, переїзд яких не потребує 
значних змін у власній ідентичності і практично не відчутний для приймаючої 
сторони.  

Наприклад, сюди можуть бути віднесені представники фінансової еліти 
(девіз - я вдома там, де мої гроші), для яких переїзд не супроводжується 
суттєвими змінами оточення, статусу, ролі, статку і т.д. Оскільки вони везуть їх 
із собою або замінюють на рівнозначні. Також з боку приймаючої країни їх 
переміщення практично невідчутне (якщо не додається елемент політики).  

Ця група перекликається з першим типом мігрантів, який виділяє Емануіл 
Валерстайн. Фактично мова йде про два різні рівні ієрархії. На верхніх рівнях 
ієрархії кваліфікацій враховується, що люди регулярно переїжджають із 
багатих країн у бідніші, і вони звичайно є тимчасовими жителями, а не 
емігрантами. Вони не асимілюються і не хочуть асимілюватися. І приймаючі 
держави зовсім не чекають від них асиміляції. З культурної точки зору вони 
мають тенденцію створювати порівняно відособлені анклави в країні 
перебування, часто розглядаючи себе як носіїв всесвітньої культури, що 
насправді означає носіїв культури пануючих груп світ-системи [4] . 

Крім того, до цієї групи можуть бути віднесені представники еліт більш 
слабких систем, які тим паче за своїм ресурсом асоціюють себе з елітами 
систем сильніших і відповідно саме серед них позиціонуються. Наприклад, 
члени правлячих родин країн третього світу. 

До другої групи потрапляють ті мігранти, які при здійсненні міграції 
практично уникають асиміляції і зміни ідентичності, проте відчутні для 
приймаючої сторони (досить конфліктна група). Одним з прикладів може 
слугувати переміщення клану ромів та циган, оскільки переміщуються вони 
разом із закритою общиною, в якій жили і продовжують жити. Така практика 
позбавляє міграційне переміщення трансформаційного аспекту адже для 
більшості представників общини змінюється лише клімат. Переміщення не 
викликає зміни статусів і ролей в середині анклаву. Вплив нового соціального 
простору має характер тонкого шару, який легко перекривається новим при 
наступному переміщенні. Водночас країнами, до яких такі анклави в'їзджають, 
їх поява сприймається як активна загроза власній безпеці. Специфічність таких 
груп підтверджується активною протидією Великобританії та Франції 
намаганню ромів масово переїхати до цих країн. 
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Третя група містить мігрантів, переїзд яких вимагає певних змін у власній 
ідентичності, але який практично не відчутний для сторони, що їх приймає. 

Найпростішим прикладом може слугувати шлюбна міграція українок до 
Америки і країн Євросоюзу. По-перше, Їх не настільки багато. По-друге, за 
зовнішністю вони мало відрізняються від жителів приймаючих країн. По-третє, 
завдяки глобалізації, культурні відмінності між ними і приймаючим суспільством 
непомітні при поверхневому сприйнятті. До того ж, маючи матримоніальні 
наміри, вони швидко асимілюються і досить добре говорять місцевими мовами, 
входять в соціальну структуру не як приїжджі, а як складова вже існуючої 
системи (через сім’ю). 

До четвертої, найчисленнішої, групи відносимо тих, переїзд яких 
супроводжується потребою змін в системі ідентифікації з обох боків. При цьому 
варто зазначити: потреба в змінах виникає обов’язково, але ці зміни часто не 
мають ресурсів – наприклад, інформації для адекватної ідентифікації себе та 
протилежної сторони в новому, більш складному просторі. Власне тому ці 
сторони і утворюють не цілісність, а протилежності.  

Кожна з груп має ряд особливих проблем та факторів, на які варто 
звернути увагу. Кожній притаманні характерні лише для неї практики. Проте, це 
лише підкреслює валідність запропонованої систематизації, оскільки дає змогу 
провести чітке розмежування об’єктів. 

Запропонований варіант класифікацї демонструє більшу стабільність, та 
чіткість окреслення груп, аніж попередні. Також важливо, що за такої 
класифікації є можливість реальної фіксації соціальних характеристик членів 
групи. На відміну, наприклад, від законодавчо визначеної групи «біженці» та не 
закріпленої в законодавстві групи «жертви військових дій», серед яких ніби 
рівними постають «рядовий громадянин» і «король» його країни, хоча 
насправді їх потреби і можливості кардинально відмінні.  

Цікавою є й міжгрупова динаміка в межах цієї класифікації. Оскільки дає 
можливість відстежити фактори, завдяки яким вона відбувається (кількість 
членів групи, ресурсна база, культурні особливості, і т.д.).  

Варто відмітити і деякі ще нерозв’язані питання, які неодмінно виникнуть 
при застосуванні запропонованої нами класифікації.  

По-перше, ступінь доступної деталізації. Так, можливо, варто розділити 
держави реципієнти і держави донори, оскільки чутливість до виїзду і в’їзду 
одних і тих самих груп може відрізнятись. Так наприклад, «відтік мозку» з 
України відчувався як фактор сповільнення розвитку або навіть деградації в 
сферах, що потребують наукової діяльності або просто високого рівня 
особистої культури та підприємливості. Проте для країн, куди цей потенціал 
мігрував, його значення було значно меншим. Це доводиться тим фактом, що 
значна кількість мігрантів у наслідок переїзду зазнає професійної регресії. 
Також відкритим пишається питання специфіки даної схеми для випадків, коли 
наявні транзитні держави, оскільки виникають проблеми з вимірюванням змін у 
ідентичностях на різних фазах і у різних соціумах. Цілком правомірною може 
бути гіпотеза про те, що основні зміни в ідентичності індивідів будуть викликані 
саме першим культурним шоком при зіткненні з соціумом транзитної країни, і 
саме там будуть вироблені подальші адаптаційні схеми. До того ж, на прикладі 
України можемо бачити, що проблеми і зміни у соціумі, які пов’язані з 
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проходженням антропотоку, для країни транзиту інколи значно складніші ніж 
для країни реципієнта. Хоча якраз це, можливо, викликано здатністю країни 
реципієнта перекласти свої проблеми на більш слабку систему країни 
транзиту.  

Друге важливе питання - це встановлення «порогу чутливості», адже 
людське «Я» виявляє себе досить стабільно лише в загальному вигляді, хоча 
певні зміни відбуваються в ньому постійно. Взагалі вимірювання інтенсивності 
прояву фактора є дуже нагальною проблемою адже дало б картину динаміки в 
межах виділених груп.  

Серйозним питанням вважаємо і виокремлення змін за міграційним і 
іншими чинниками. Наприклад, «дорослішання» може бути результатом як 
кризового досвіду (міграції), так і банального плину часу. Інший складний 
випадок - це міграція з матримоніальною метою. Оскільки зміни в ідентичності 
матимуть комплексний характер. Окремого підходу вимагають і дослідження 
трансформації ідентичностей в процесі репатріації.  

Висновок. Однак, не зважаючи на необхідність доопрацювань, ми 
можемо стверджувати, що запропонований критерій перевершує своїх 
попередників. А його недоліки притаманні всім критеріям, які використовуються 
для класифікації мігрантів на даний момент. Тому можна впевнено 
стверджувати, що саме цей критерій варто покласти в основу класифікацій 
мігрантів в подальших дослідженнях у сфері міграційних переміщень. 

На останок, хотілося б зазначити, що розробка класифікацій є основою 
для подальшого дослідження будь-яких об’єктів, тим більш у складній сфері 
соціального. Проте на даний момент дослідники спираються на класифікації 
мігрантів, сформовані для потреб органів державного контролю. Зрозуміло - 
така ситуація містить додаткові чинники помилок при дослідженні. Тому 
подальша розробка даної тематики з необхідністю постає перед сучасними 
соціологами. 
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КОНСТРУКТ СОЦІАЛЬНОГО СМИСЛУ В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 
В соціологічному знанні визріває новий напрям, який на сьогодні важко визначити чи 

охарактеризувати однозначно, - це смисловий аналіз. В даному напрямі значною мірою 
акумульована уся гносеологічна проблемність, закладена в соціальних науках. У 
перспективі, з одного боку, - смисловий аналіз здатен поєднати кілька соціальних 
дисциплін єдиною методологією вивчення смислової реальності, з іншого, - яскравіше 
виділити соціологічну науку з-поміж інших, як ту, що здатна найточніше рефлексувати 
зміни соціальної реальності. 

Ключові слова: смислова рефлексія, соціальні смисли, смислова реальність, 
наукове та соціальне знання.  

В социологическом знании вызревает новое направление, которое на сегодня 
сложно определить или охарактеризовать однозначно, - это смысловой анализ. В данном 
направлении значительным образом аккумулирована вся гносеологическая 
проблемность, заложенная в социальных науках. В перспективе, с одной стороны, - 
смысловой анализ способен объединить несколько социальных дисциплин единой 
методологией изучения социальной реальности, с другой, - ярче выделить 
социологическую науку среди других, как такую, которая способна наиболее точно 
рефлексировать изменения социальной реальности. 

Ключевые слова: смысловая рефлексия, социальные смыслы, смысловая 
реальность, научное и социальное знание. 

The innovative branch of semantic analysis can be defined in sociological knowledge of 
nowadays, and it’s hard to be characterized in a single meaning. The whole gnoseological 
discrepancy of social sciences has been accumulated in this branch. In perspective, on the one 
hand, semantic analysis is able to unite several social disciplines with common social realty study 
methodology, on the other – it is able to distinguish sociology among other sciences as that can 
reflect the social realty changes the most exactly. 

Keywords: semantic reflection, social meanings, semantic reality, scientific and social 
knowledge. 
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Актуальність. Мінлива реальність, плинна онтологічна даність дають 

підстави для перегляду відношень об'єкта та суб'єкта гуманітарних наук. Нові 
принципи організації знання і технологічні прийоми роботи з інформацією 
ставлять питання епістемологічного характеру – про роль суспільства і 
суспільних реалій у виникненні та розвитку наук, про міждисциплінарні 
методології пізнання, тощо. Серед таких питань особливе місце займає 
проблематика смислу в локальних та суспільних, поверхових та глибинних 
контекстах. Смисловий ракурс бачення світу останнім часом все більше 
актуалізується в наукових колах соціогуманітарного спрямування, формуючи 
таким чином вектор оформлення своєрідного «смислового» підходу 
міждисциплінарного значення. Але перше, що поєднує та водночас роз'єднує 
науковців, - це загадковість даного ноумену: про смисли сказано багато, але 
мало що відомо; існує ціла низка дефініцій «смислу», проте важко погодитись 
або заперечити будь-яку з них. Отже, сам конструкт «смислу» залишається 
terra incognita і потребує операціоналізації в межах окремої дисципліни, з 
огляду на міждисциплінарність смислового дискурсу. 

 Наша мета - окреслити соціологічну перспективу смислового аналізу 
через інтерпретацію сучасних поглядів на конструкт смислу.  

Що ж являє собою «смисл»? Якою є смислова реальність? І як можна їх 
описати в категоріях науки? «Між свідомістю та реальністю найсправді 
пролягає прірва смислу» [1, с.10-11], - запевняє нас Е.Гусерль. Тобто, 
смислова реальність і є тією ланкою, яка організує буття людей, оскільки 
реальність інтеріоризується до свідомості через ціннісний, значимісний, 
смисловий контексти. А сама по собі свідомість не може виконувати адаптивні, 
організаційні функції для людини в соціумі, якщо втрачений зв'язок із ціннісно-
смисловою сферою даного соціального простору. 

Смислова реальність має ознаки інтерсуб'єктивності, оскільки творена 
суб'єктами у процесі психічно-інтелектуальної взаємодії між собою та з 
елементами об'єктивної реальності, і виражена назовні у вигляді різного роду 
паттернів культури, що об'єктивуються. Саме поняття «смисл» ще із часів 
давньогрецької античності знаходиться у фокусі філософського, логічного та 
лінгвістичного дослідження [2, с. 116]. Але найбільше смисл як ідея, основна 
мета або ознака людського буття, що виражає його значимість, чи означає 
людську присутність у світі, стає предметом художньо-мистецького, побутового 
дискурсу, і тим самим задає тон всім іншим видам його інтерпретацій. Тому 
однією із задач науки вбачаємо в тому, щоб визначити гносеологічний статус 
даного конструкту, і тим самим відокремити його раціональні атрибути від 
ілюзорних, містичних, сакральних (які функціонують у міцному взаємозв'язку з 
емоційною та чуттєвою сферами). Однак, разом з тим ми можемо потрапити у 
редукціоністську пастку, коли основні переваги поняття, - його універсальність і 
широка контекстуальність, - можуть обернутися перепоною для оперування 
ним в межах певного знання, а їх повне відсікання постане приводом для 
сумніву в належній функціональності поняття. Задля вирішення даного 
протиріччя, - збереження основних ознак поняття та його функціональності, і 
водночас скорочення контекстуальності, ми пропонуємо розглядати категорію 
«смисл» із предикатом «соціальний». «Соціальний смисл» дає нам гарантію 
того, що ми розглядатимемо образ «смислу» (філософського, художнього, 
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побутового, особистісного і т.п.) з позиції насамперед його соціального 
походження, прояву, соціальної функціональності. Таким чином, «соціальний 
смисл» розкривається через вивчення його носіїв та їх соціальних параметрів, - 
статусів, ролей, цінностей, інтересів, ситуації його творення, актуалізації і т.і. 
Смислоутворення, або смислопродукування, на нашу думку, - це спосіб 
інтелектуального прояснення змісту, сутності, функцій, значимості об'єктів 
природи та суспільства з позицій потреб та інтересів людини на основі 
суспільної практики та системи знань. Таким чином, цей процес можна вивчати 
з різноманітних ракурсів та методологій, опозиційних методологічних стратегій 
мікро- та макросоціології, у статиці та динаміці і т.і.. І тому наявні про смислову 
реальність знання у соціології дуже різні та суперечливі, насамперед, з 
термінологічної та предметної точок зору. Тому саме поняття «смислу» ще 
набуває концептуалізації, і нами позначається як «конструкт», - тобто, 
неусталений, не до кінця визначений інструмент наукового пізнання, який сам 
постає предметом вивчення. Звернемо увагу на різні способи тлумачення 
«смислу».  

По-перше, «смисл» розуміється, як віднесення знаку, явища, події до 
людини або вищої істоти [2, с. 116]. «Смисл чогось» нам може передати тільки 
розум, а отже, в широкому розумінні, смисл – це саме по собі тлумачення, 
інтерпретація символів, подій, тощо. В цьому плані смисл завжди був і 
лишається безкінечно суб'єктивним. І кожен новий пошук смислу або його 
пояснення – це додавання суб'єктивності до наявного розуміння. Об'єктивний 
смисл, або точку «позазнаходження», за Декартом, може мати лише Бог [3, 
с.5]. Але, оскільки існує об'єктивна соціальна реальність, - остільки, на нашу 
думку, мають право на існування об'єктивні соціальні смисли, втілені в 
різноманітних культурних формах (кодах). «Якщо смисли набувають деякої 
сталості, готові до повторення за першої ж рефлексивної спроби, вкорінюються 
у вигляді культурних артефактів та об'єктивацій, відтворюваних кожен раз 
інтерпретаційних схемах, як правило, їм приписують атрибут «об'єктивності» 
[4]. 

У вузькому розумінні, смисл – це спосіб передати щось у мові, зрозуміти 
мовні вирази.  

В цілому, сперечання про об'єктивність та суб'єктивність смислу 
тривають. Ця суперечність закладена в культурних порядках і самої соціології: 
«буттєвість – рефлексивність», «нормативність – спонтанність», «система 
панування – внутрішній досвід», «культурні структури – смисли». Зберігається 
напруга між мовами досліджень інституціональної культури, легітимованих 
смислів та смислів як суб'єктивних коррелятів, інкорпорованих у дію. Цю 
напругу намагаються долати за рахунок методологій «змішаного» типу або 
прагматичних дій [4].  

Найбільш суттєва ознака «смислу», - це те, що він не тільки не піддається 
безпосередньому спогляданню, і потребує проникнення у приховану сутність 
слів, речей та відносин [2, с. 116], а й те, що він навіть не завжди 
усвідомлюється своїми носіями та/або суб'єктами творення. Однак смисли 
супроводжують будь-яку соціальну взаємодію, смислова складова присутня в 
усьому соціальному взагалі. Таким чином, зв'язок розуму, свідомості та 
потенціалу розкриття смислових сутностей стає очевидним, успішність 
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засвоєння, розуміння, продукування, легітимації, інтерпретації соціальних 
смислів багато в чому залежать від вихідних даних соціального актора. 
«Осмисленість світу є прямо пропорційною глибині індивідуального та 
соціального засвоєння культури та здатності до творчості» [2, с. 116]. Так, 
соціальні дії (інтерпретації) в межах смислової реальності пов'язані з вільними, 
творчими актами індивідуальної, колективної свідомості суб'єктів, а отже, 
утворюють нескінченне багатство різноманітних смислів, які згодом можуть 
набути іншого матеріального, духовного втілення.  

Загалом, процеси отримання, засвоєння, перетворення, збереження, 
передачі і т.і. смислів схожі на процеси отримання інформації та перетворення 
її на знання, на соціальний ресурс тощо. Але ж такі смислові дії стають 
соціально значущими діями тоді, коли смисли, задіяні в них, будуть висловлені 
/ проговорені (екстеріоризовані) / втілені в щось. Тут можна говорити про 
комунікативні властивості соціальних смислів. Виражений на словах або в дії 
смисл набуває легітимації (отримує право на існування) або ж ставить під 
сумнів інший смисл. Таким чином постулюються чи заперечуються цінності, 
значимості, реінтерпретуються певні значення, відбувається оновлення 
смислових просторів того чи іншого масштабу, змінюється соціальний порядок. 

Феномен смислу, на думку нашої відомої співвітчизниці Н.Костенко, 
стабільно присутній в соціології в двох важливих перспективах: культури та дії. 
В першому випадку його зазвичай співвідносять із цінностями, значеннями, 
символами, культурними об'єктиваціями, із великими соціальними системами, - 
такими як мистецтво, наука, релігія, міфологія. В другому – його вбачають у 
значимостях каузальних та телеологічних схем поведінки у вигляді цілей, 
інтересів, орієнтацій та преференцій, очікувань та мотивацій діючих та 
взаємодіючих суб'єктів [4].  

Р.Лотце визначає смисл (Sinn) як мисленнєву спрямованість, або «шлях 
досягнення певної цінності». У німецькій мові етимологія слова «смисл» 
ведеться від «їхати, прагнути». [2, с. 117]. (Окремою проблемою визначення 
конструкту «смисл» є лінгвістична розрізненість понять у різних мовах). В 
цьому сенсі «смисл» може бути, в різних мовних системах, і поштовхом, і 
метою, і шляхом, і результатом мисленнєвої діяльності. Протиріччя в питаннях 
походження і ролі смислу задають цілий вектор філософських міркувань, - від 
Платона до Дж.Берклі, Д.Юма, Г.Фреге та ін. 

Дилемма смислу як предмету емпіричної психології або логіки постала 
ключовою для сперечань про «елімінацію психологізму» та «емпіричну 
обґрунтованість науки», що розгорнулися на початку ХХ ст. в різних напрямках 
європейської епістемологічної думки. Тут належало пройти шлях від 
субстанціалістської до функціоналістської інтерпретації смислу. 
Субстанціалістська традиція стверджувала, що «смисл – це те, що може бути 
локалізоване, знайдене, проаналізоване та зрозуміле з тим чи іншим ступенем 
успішності». Прибічники функціоналістської інтерпретації вважають, що «не 
існує ніякого смислу ані в мові, ані в мозку, ані в суспільстві чи природі, якщо 
він не вноситься туди людиною. Знайдене та зрозуміле може бути лише те, що 
зроблене або продумане людиною». [2, с. 119-123]. Проблема 
інтерсуб'єктивності смислу виявляється важковирішуваною для обох 
конкуруючих концепцій. 
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У соціології широко використовуваний словник Парсонса передбачає, що 
культурна система, виробляючи соціалізуючу роботу, транслює індивідові 
деяку загальну культурну, ціннісно-смислову модель, що містить критерії цілей 
та інструментів дії, нормативний зразок, який індивідом та його групою 
інтерналізується, а у випадку ухиляння призводить до застосування санкцій. 
Тобто володіє доволі «реальною силою». Така культурна модель може не 
співпадати зі змістом соціальних інтеракцій, інспірованих не стільки 
смисловими зразками, скільки дефіцитами різного роду соціальних ресурсів, а 
також – особистісними особливостями. Осмислена дія, таким чином, має і 
культурну, і соціальну, і психологічну референції, встановлювані на 
відокремлених аналітичних рівнях [4].  

Відносно способу оперування смислом розрізняються два типи 
герменевтичного методу: розгортання смислу та редукція смислу. Прибічники 
першого – Х-Г.Гадамер, який спирається на Хайдегера, Е. Гусерля, Дільтея та 
Шлейєрмахера, вважають, що смисл виражає складні структури, які можуть 
бути віднесені до деяких початкових переживань. Розуміння – це зворотнє 
переведення смислової структури у «духовну життєвість її джерела». 

Другий представлений літературознавцями, правознавцями, 
психологами, етнографами, які виходять із семіотичної, лінгвістико-аналітичної 
традиції [2, с. 122]. 

Цікавим, і одним з найбільш розповсюджених ракурсів смислових 
перспектив постала феноменологічна традиція. За Гусерлем, смисл, або 
ноема, характеризується ідеальністю та об'єктивністю, що відрізняє його від 
конкретної ментальної події, тобто акту означення або осмислення, з одного 
боку, та від трансцендентального способу смислоозначення, або ноезісу, - з 
іншого. Гусерлівська традиція інтерпретує смислоутворення та смислове 
означення як самореалізацію екзистенції [2, с. 121-123].  

Загалом, можна допустити два типи множинності, в межах яких смисли 
конституюються, відтворюються та транслюються в часі та в суміжні зони. 
Перша - це множинність легітимних порядків, санкціонованих культурою. 
Культурні порядки частково узгоджуються між собою, але також конфліктують і 
конкурують за першість, за лояльність соціальних акторів і культурних агентів. 
У своєму різноманітті вони розгортають «ринок смислів», що має каталог 
смислових, інтерпретаційних алгоритмів соціальної дії, про які можна знати або 
які можна вибірково засвоїти. Оскільки засоби культурної легітимації помітно 
спрощуються, значно прискорюються її темпи, оскільки медіа невимушено 
комунікують та легітимізують все, що завгодно, такі акти та дії вмикаються 
найрізноманітнішими соціокультурними, соціобіотехнічними та суб'єктивними 
механізмами, в тому числі й емерджентної властивості. Втілені в культурних 
продуктах, легітимні культурні порядки пропонують особливі стилі сприймання 
світу, правила його рефлексії та оцінки, окреслюють межі загального 
семантичного поля [4].  

Друга – це множинність індивідів з їх розсіяними ідентичностями, їх 
намірами, бажаннями, когнітивними та афективними проявами, кожне з яких 
захоплює та продукує переживання, яке потім потрапляє до орбіти 
осмислення. За А.Шюцем, співвіднесення переживання з досвідом може 
відбуватися в усіх варіаціях від понятійно-логічного формулювання у 
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предметностях судження до простого схоплення у Зараз і Так митях, воно 
може охоплювати усі види активності розуму, душі та волі, воно може 
відбуватися шляхом вільного блукання по надзвичайно складних заданих 
смислових контекстах, шляхом стрімкого руху або покроковим відтворенням 
конституюючих проблематичне переживання актів (…). У рефлексії з приводу 
власних переживань такі схеми досвіду використовуються як схеми 
інтерпретації, але те, як саме обираються з них релевантні і, тим більше, як 
витлумачуються унікальні переживання, з якими досвід не мав справи, 
лишається інтригуючим питанням [4]. Ці різні, часом протилежні, ідеї та 
концепції бачення смислової сфери можна продовжувати наводити ще довго. 
Загалом відмічається постійний всебічний інтерес до конструкту смислу як 
такого, що дає свої наслідки як конструктивного, так і деструктивного 
характеру:  

1. поняття смислу універсалізується і розширює сферу застосування, 
маючи багатий матеріал і традицію використання,  

2. проявляючи властивості міжпарадигмальності й міждисциплінарності, 
смисловий аналіз позбавляється чіткої наукової вираженості, бо не знаходить 
концептуальної визначеності в жодній з них, і в певних контекстах зрощується з 
описом комплексів повсякденних практик та метафоричних прикладів,  

3. проходячи наріжним каменем скрізь усю еволюцію людського 
(наукового) мислення, соціальний смисл виявляє всі його тенденції, 
особливості, також – сприяє, як бачимо, діалектичним сплескам, надаючи 
можливість амбівалентних ракурсів на той самий предмет,  

4. «смисл» і досі лишається парадоксальним, новим та непізнаним, хоча і 
надактуальним. 

Смислові перспективи стають ядром таких наукових напрямків, як 
соціальна епістемологія, соціальна феноменологія, соціально-філософські 
концепції, що активно розробляються нашими російськими колегами 
І.Т.Касавіним, Н.М.Смирновою, Л.Є.Бляхером та ін. Які ж можна намітити 
соціологічні лінії смислового аналізу?  

Н.Костенко пропонує розглядати три основні перспективи смислових 
порядків: предметно-просторову, часову та соціальну. Ці перспективи тісно 
переплітаються, переходять одна в іншу, і дуже часто ми маємо справу з 
комбінацією та рекомбінацією певних смислових структур. Перша – це 
«переживання, моменти життя, власні та чужі, тематика смислової комунікації». 
Друга передбачає те, що осмисленню піддається вже те, що відбулося, 
відійшло до досвіду. Соціальна перспектива характерна тим, що налаштована 
на дії та інтерсуб'єктивний світ, спільний для індивідів. Репродукція смислу 
відбувається у переживанні, а репродукція системи – в дії (за Н.Луманом). 
М.Вебера ж цікавило друге, співвіднесення зі смислом для нього – насамперед 
типологізація дії [4]. При цьому саме розуміння для М.Вебера – не досвід 
індивідуальної свідомості, а універсальна методологія соціальних наук. 
Зрозуміле потребує наступної верифікації за допомогою емпіричних методів [3, 
с.47]. 

Розуміння, тлумачення та сприймання соціальних дій та соціальних 
смислів, а також символічних дій, в яких глибоко вкорінені певні (загально-
культурні) смисли, - це окремий аспект дослідження. Тут спостерігається так 
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само повна протилежність поглядів: від уявлення про те, що індивід розпізнає 
певні «культурні» або «екзистенційні» коди відповідно до того, якими вони 
закладені та зберігаються в соціальній пам'яті або свідомості (Дьяченко Г.В.) 
[5], - до думки про те, що «сприймання смислу – це завжди творчість, 
осмислення світу по-своєму» (І.Т.Касавін) [2, с. 126]. Також часто можна 
зустріти «усереднену» думку про те, що «люди розуміють лише тривіальний 
пласт значень, достатній для стандартних ситуацій поведінки та спілкування, 
де люди діють та мислять як автомати, граючи соціальні ролі, а не реалізуючи 
свій творчий початок» [2, с. 126]. Або: «комунікація, де шліфується 
інтерсуб'єктивність, зобов'язує підвищити стандарти взаєморозуміння, для чого 
використовуються смислові спрощення та схематизми, зведення до 
загальнозрозумілого, здоровому глузду, відомим символам…, тобто 
відтворюються особливі режими сигніфікації осмислювання предметного світу, 
простору та часу спільного існування»; «механізми символічної генералізації 
діють в усіх перспективах смислової рефлексії» [4].  

Таким чином, хоча різноманіття соціальних смислів насичує та збагачує 
людське життя, відтворюючи соціальні переживання та соціальну систему в 
цілому, - у повсякденних взаємодіях найчастіше люди послуговуються всіма 
доступними засобами спрощення, символізації та схематизації власних дій, а 
отже – виробляють ситуативні смисли на основі «гібридізації» універсально-
культурних та особистісних, для ліпшого розуміння одне одного. І лише на 
рівні встановлення тісних зв'язків насичують взаємодію переважно 
особистісними смислами, із можливістю їх більш творчого сприйняття та 
осмислення. 

Висновки. Соціологічна перспектива смислового аналізу нам уявляється 
безперечно значною та різноспрямованою. Жодна з методологічних традицій 
не в змозі присвоїти собі даний напрям, і діяти дослідникам відокремлено, 
приймаючи ту чи іншу парадигму, на даному етапі нам вважається 
неефективним. Необхідна глибинна систематизація наявних в 
соціогуманітарному знанні наробок стосовно смислових параметрів соціальної 
взаємодії, смислової значимісної реальності, самого конструкту соціального 
смислу. Активний дискурс із цього приводу розгортається перед нашими очима 
поміж сучасними науковцями, і задача теоретичної соціології – вчасно 
засвоювати та рефлектувати нові віяння в даному напрямку. Адже відомо, що 
задля введення нових принципів вивчення предмету науки необхідні високий 
ступінь усвідомлення потреби в них та міцна воля першопрохідців, але також – 
актуалізація наукового дискурсу навколо новітньої проблематики. Конструкт 
соціального смислу та дослідження смислової реальності загалом вже 
відповідають цим вимогам: наявне соціологічне знання, постулюються нові 
принципи (гносеологічні засади) вивчення смислових взаємодій (доробки 
співвітчизників Н.Костенко, В.Тарасенка, Ю.Романенка, В.Бурлачука та ін. [див. 
6-7]), поступово організується науковий дискурс із залученням все нових 
учасників. На нашу думку, це – вагомий аргумент на користь перспективності 
даного напрямку саме в соціологічному ракурсі. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ 
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ  

В статті проаналізовані основні чинники трансформації ціннісних орієнтацій 
населення України, оскільки інтерес до дослідження цінностей зростає саме в перехідні 
періоди розвитку суспільства. Основна увага приділена ціннісним аспектам розвитку 
вищої освіти.  

Ключові слова: трансформаційні процеси, ціннісні орієнтації, вища освіта.  
В статье проанализированы основные факторы трансформации ценностных 

ориентаций населения Украины, поскольку интерес к исследованию ценностей 
возрастает именно в переходные периоды развития общества. Основное внимание 
уделено ценностным аспектам развития высшего образования. 

Ключевые слова: трансформационные процессы, ценностные ориентации, 
высшее образование. 

The paper is devoted to the analysis of the main factors impacting transformation of 
Ukrainian population values, because interest to the study of values is increasing during transient 
periods of development. The main attention is paid to value aspects of higher education. 

Keywords: transformation processes, values, higher education. 
 

Актуальність. Аналіз трансформаційних процесів в Україні сьогодні є 
одним із найбільш актуальних напрямів сучасних соціальних досліджень в 
зв’язку із включенням суспільства у євроінтеграційні процеси. Адже саме 
завдяки вивченню дії соціальних механізмів трансформації можливе наукове 
обґрунтування щодо напрямів подальших трансформаційних процесів в 
Україні. Цілком очевидно, що вихід на траєкторію сталого розвитку суспільства 
передусім пов’язаний з усуненням трансформаційних протиріч, зумовлених 
становленням нових ринкових інститутів та інерційністю поведінки суб’єктів 
соціальних відносин, які перебувають під впливом набутих соціальних практик, 
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що в суперечливій взаємодії визначає інституціональний характер існуючих 
змін. Саме в аналізі даних процесів і полягає мета цієї статті.  

Ефективність трансформаційних процесів в Україні обумовлена 
передусім культурно-історичним, соціальним та демографічним розвитком, що 
визначає сутність формування громадянського суспільства, визначальними 
факторами якого є ціннісно-культурні домінанти. 

У науковій літературі існують різні підходи щодо поняття "цінності" і 
трактування концептуальних засад та дослідницьких методів. Як відомо, 
цінності окремої людини або колективу утворюють ціннісну систему, серед яких 
виділяються домінуючі цінності та субдомінантні. Науковий інтерес до проблем 
розвитку ціннісних пріоритетів населення виявляли такі мислителі як, 
Конфуцій, Аристотель, Платон, Ґегель. Аналіз інтерпретації цінностей можна 
віднайти також у фундаментальних наукових працях П.Бурдьє, М. Вебера, Т. 
Гоббса, Дж. Лока, Т. Парсонса, П. Сорокіна, М.Шеллера, П. Штомпки та ін. [1, 
с.1215-1216]. Важливе значення у соціокультурному розвитку суспільства 
належить працям П.Сорокіна, який ввів у науковий обіг поняття “соціокультура”, 
використавши його для аналізу формування ціннісних орієнтацій як 
домінуючого чинника розвитку суспільства. 

Аналізу динаміки ціннісних пріоритетів населення України присвячені 
також праці відомого українського соціолога А.Ручки, які знайшли своє 
відображення у багаторічних соціологічних моніторингах [2]. 

Цінності як узагальнені значення (зі знаком плюс чи мінус) об'єктів, як 
вираження фундаментальних норм, які допомагають здійснити вибір поведінки 
в життєво важливих ситуаціях, в тому числі між цілями раціональних дій, 
постають соціальними індикаторами якості життя. А система цінностей, що 
розрізняються за предметним змістом (духовні і матеріальні, економічні, 
соціальні, політичні тощо), за роллю в життєдіяльності індивіда (термінальні та 
інструментальні), по функціональній спрямованості (інтегруючі і 
диференціюючі), створює внутрішній стрижень культури, духовну квінтесенцію 
потреб інтересів, що впливає на їх реалізацію [3]. Втім, ця важлива 
дослідницька тема досить ґрунтовно розкрита в науковій літературі (див., 
наприклад, [4, 5]) 

Зазначимо, що в різних вікових групах населення існують свої нюанси 
установок, цінностей та прагнень. Попри це все, існує загальний «каркас» 
основних життєвих цінностей, зокрема, традиційні або базові цінності. Так, 
зокрема, російський дослідник В.Лапін розробив цивілізаційну модель базових 
цінностей. (табл. 1) [3].  
Таблиця 1. - Цивілізаційна модель базових цінностей  

  Традиційні  Загальнолюдські  Ліберальні 

Термінальні  Традиція  
Сім’я 

Порядок 
Благополуччя  
Робота 

Життя індивіда  
Свобода  

Інструментальні  Жертовність 
Самоуправство 

Комунікабельність 
Моральність  
Влада  

Незалежність  
Ініціативність  

Останнім часом велику популярність отримали дослідження політичної 
культури та політичних цінностей. Основні теоретичні дискусії з питання про 
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зміну політичних цінностей в розвинених індустріальних країнах розгорнулися 
навколо теорії, представленої американським соціологом Рональдом 
Інглхартом в книзі «Тиха революція», яка вийшла 1977 р. та у книзі «Культурні 
зрушення в розвинених індустріальних країнах (1991 р.)». [6, 7]. Р. Інглхарт 
запропонував пояснення відродження політичної активності радикалізму і 
політичної ідеології, які здивували так звані «постіндустріальні суспільства» в 
кінці 1960-х років і змінили соціальну основу політики, способи політичної 
участі, природу основних політичних проблем. На думку американського 
соціолога, подібні зміни в політичних установках і політичній поведінці повинні 
розглядатися в якості індикаторів більш глибоких змін, що відбуваються на 
рівні ціннісних пріоритетів суспільства. «Тиха революція» полягає в 
поступовому переході суспільства від пріоритету цінностей «матеріалізму» до 
пріоритету цінностей «постмодернізму».. Під цінностями «матеріалізму» 
мається на увазі перевага фізичної, психологічної безпеки та благополуччя, а 
під цінностями «постматеріалізму» - підкреслене значення приналежності до 
групи, самовираження та якість життя [ 8, с.72]. 

Цінності, що домінують в суспільстві, і показники соціального капіталу 
добре підходять для аналізу змін, що відбуваються в культурі та особі у 
відповідь на історичні та соціальні зміни [9]. Близько півстоліття успішно 
застосовується в десятках країн світу методика цінностей Г.Хофстеда [10]. На 
відміну від таких відомих методик вимірювання цінностей, як методики  
Ш. Шварца або Р.Інглхарта, вона апелює передусім до норм і цінностей, що 
визначає поведінку людини на роботі і має особливе значення для оцінки 
перспектив техніко-економічної модернізації, дозволяючи, втім, прогнозувати і 
вектор змін більш інертних «позавиробничих» відносин. В її основі лежить 
розрахунок показників за 4 шкалами: толерантність до нерівномірного, 
ієрархізованого розподілу влади («дистанція влади»); домінування цінностей, 
традиційно розглядаються як «чоловічі» (досягнення, успіх) або «жіночі» (теплі 
особисті стосунки, взаємодопомога) («Маскулінність»); висока значимість 
особистих інтересів («Індивідуалізм»); прагнення до ясності і чіткості правил, 
відповідно до яких організований зовнішній світ, і зведення до мінімуму 
«ефекту невизначеності» («Уникнення невизначеності»). 

В дослідженнях Хофстеда виявлені вагомі та позитивні взаємозв’язки 
«Індивідуалізму» із рівнем економічного і політичного розвитку, при цьому із 
збільшенням рівня добробуту «Індивідуалізм» набуває зворотного 
пропорційного зв’язку із економічним зростанням. «Уникання невизначеності» 
та «Дистанція влади», в цілому, мають негативні кореляції з показниками 
економічного і політичного розвитку [9].  

За вимірами Інглхарта виявлено, що цінності виживання і традиційні 
цінності властиві більш бідним і менш демократичним країнам, а цінності 
самовираження і секулярно-раціональні більш багатим державам із більш 
розвиненою демократією [9]. У вимірах Шварца показники економічного 
розвитку позитивно корелюють з автономією та рівноправ’ям, негативно — с 
приналежністю (консерватизмом) та ієрархією. Рівень демократизації 
позитивно корелює іх автономією, рівноправ'ям, майстерністю, із рівнем 
національного добробуту. Автономія, рівноправ’я та гармонія пов’язані з 
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відсутністю корупції, а приналежність, ієрархія та майстерність позитивно 
пов’язані з високою корупцією в суспільстві [9, c. 43–7]. 

Велике значення у формуванні цінностей особистості має інститут освіти, 
який водночас відіграє як консервативну так і інноваційну роль, зберігаючи при 
цьому базові цінності особи. В умовах глобалізації та входження України в 
європейський освітній простір відбувається поступова інтеграція української 
освіти у світовий освітній простір. Дана тенденція сприятиме підтриманню 
високого статусу вітчизняної освіти і науки; підвищенню їх 
конкурентоспроможності, і відповідатиме сучасним світовим стандартам. На 
сучасному етапі система освіти України розглядається як єдиний 
поліфункціональний комплекс, завдання якого — забезпечення різних галузей 
економіки висококваліфікованими кадрами, створення нових технологій, 
проведення наукових досліджень та ін. У нових реаліях актуальними є 
проблеми зміни функцій освіти, її модернізації, шансів на її одержання та 
взаємозв'язку освіти і ринку [11, с.47]. Так, зокрема, існування та виконання 
таких модернізованих функцій як, прогностична, консультативна, 
представницька, політико-дипломатична, менеджерська, завдяки яким 
оновлюється зміст освіти; розробляються та апробуються нові освітні 
технології; вдосконалюються форми і методи навчання і виховання; 
трансформуються методи контролю і вмінь тих, хто навчається. Оновлення 
функцій спричинено низкою змін, що відбуваються в галузі вищої освіти, а 
саме: переходом ВНЗ у якісно новий стан відкритої системи, здатної 
генерувати нові ідеї, пропонувати нові технології, форми, методи, засоби 
навчання й виховання молоді; переорієнтацією інтересу від закладів 
(провайдерів вищої освіти) до споживачів (клієнтів), у результаті чого виникає 
необхідність активного залучення всіх зацікавлених сторін (науковців, 
викладачів, студентів, роботодавців, представників громадських та 
професійних організацій, ЗМІ тощо) до управління освітою; участю в прийнятті 
рішень клієнтів (або їхніх представників); підвищенням інтересу до якості вищої 
освіти, що вимагає поєднання внутрішньої самооцінки ВНЗ і зовнішньої оцінки 
їх діяльності незалежними професійними організаціями або експертами. Зміна 
парадигми управління у напрямі відкритості, самоорганізації процесів у вищій 
освіті потребує переосмислення вже існуючих та становлення нових функцій 
управління. Ці функції поряд з такими характеристиками, як 
взаємопов’язаність, циклічність, логічність, набувають рис відкритості, 
демократичності, децентралізації [12, с. 11]. 

Вибір пріоритетів освітньої політики в Україні зумовлений, передусім, 
такими чинниками. По-перше, активними процесами глобалізації, що 
передбачають не лише нове облаштування політики, економіки, культури, 
освіти, але і високий ступінь інтернаціоналізації, внаслідок чого спостерігається 
тісне поєднання різних національних систем освіти. В таких умовах 
фундаментальні та професійні знання стають реальним товаром. По-друге, 
активним залученням особи та її роллю в соціумі, використанням особистісного 
фактору в структурі економіки, тобто гуманітаризацією освіти. Провідну роль 
при цьому відіграють забезпечення академічної мобільності учасників освітньо-
наукового простору — студентів, академічного й адміністративного персоналу. 
Важливе значення також має освоєння сучасних освітніх технологій, 
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розроблення та засвоєння курсу на структурні зміни і оновлений зміст якості 
освіти. Принагідно зазначимо, що інновації в освіті є важливим способом її 
адаптації до соціально-економічних умов, що змінюються. Виходячи з того, що 
Україна є учасником світових інтеграційних процесів і для підвищення 
ефективності системи освіти, з боку держави необхідно активно керувати 
інноваційними процесами в цій галузі. Так, зокрема, в освітньому процесі 
можуть реалізовуватися всі основні види інновацій: технологічні, продуктові й 
управлінські (табл.2). [13, с. 11].  
Таблиця 2 - Характеристика видів інновацій в освіті 
Вид інновації Результат впровадження Мета впровадження 
1. 
Технологічна 

Впровадження нових технологій освіти 
(дистанційна освіта або її елементи). 
Удосконалення вже застосованих 
технологій (активних методів навчання, 
комп'ютерних технологій). 

Забезпечення 
конкурентоспроможності наданих 
освітніх послуг, їх диверсифікація, 
підвищення якості освіти, 
реалізація економічних і 
соціальних функцій. 

2. 
Продуктова 

Удосконалення встановлення 
раціонального співвідношення наданих 
послуг. Впровадження нових продуктів і 
напрямів навчання. 

 

3. 
Управлінська 

Удосконалення чи застосування якісно 
нових методів державного управління 
навчальними закладами і освітянською 
галуззю в цілому. Теж саме, тільки на 
рівні певного навчального закладу. 

 

Слід також звернути увагу на зміну базисного типу особистості, котра 
свідчить, що на теперішньому етапі свого розвитку українське суспільство за 
"людськими ресурсами" більшою мірою готове до демократичних і ринкових 
перетворень, ніж це було впродовж перших років незалежності України. Так, в 
останні роки в Україні суттєво побільшало так званих "інтерналів" — людей, 
котрі відповідальність за те, як складається їхнє життя, покладатимуть 
передусім на самих себе, а не на зовнішні обставини. І хоча "екстерналів" і досі 
більше за "інтерналів", в останні роки вони вже не становили більшості 
населення. Якщо зважити, що інтернальність є психологічною домінантою 
людей, які живуть в економічно розвинених демократичних державах, можна 
констатувати, що в Україні останніми роками спостерігається тенденція 
наближення особистісних характеристик населення до базисного типу 
особистості в країнах Заходу [14, с. 83]. 

Високий рівень освіти населення традиційно вважається конкурентною 
перевагою України, що дозволяє їй утримувати відносно високі показники в 
рейтингу (ІЛР) – індексу людського розвитку та вважатися країною з високим 
інноваційним потенціалом [15, с. 25-26]. Так, зокрема, за дослідженнями 
Всесвітнього економічного форуму, Україна займає 53 місце (у рейтингу з 131 
країни) за рівнем вищої освіти. У рейтингу розвитку наукової інфраструктури , 
опрацьованого фахівцями Інституту розвитку менеджменту (м. Лозана, 
Швейцарія), Україна посідає 27 місце (у рейтингу з 55 країн) [16, с.252] , що 
свідчить про наявність потужного потенціалу розвитку саме на основі 
використання потенціалу економіки знання.  
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Рівень освіченості є одним із трьох елементів, зачислених фахівцями 
Програми Розвитку ООН у розрахунок індексу розвитку людського потенціалу. 
Так, зокрема, протягом 2000-2007 рр. спостерігалося незначне коливання 
індексу рівня освіти: у 2000 році індекс рівня освіти для України було визначено 
на рівні 0,92, а у 2007 р. – 0,95. Досить високе значення індексу рівня освіти 
зумовлено насамперед розвиненою інфраструктурою навчальних закладів усіх 
рівнів акредитації та потужною науковою школою, основа яких була закладена 
ще за радянських часів [16, с. 250]. Для порівняння, у 2007 р. максимальне 
значення індексу освіченості населення на рівні 0,993 має Австралія (індекс 
розвитку людського потенціалу дорівнює 0,962, що відповідає 3-у місцю в 
загальному рейтингу країн), Ірландія (індекс розвитку людського потенціалу 
дорівнює 0, 959, що відповідає 5-у місцю в загальному рейтингу 
країн).Фінляндія (індекс розвитку людського потенціалу дорівнює 0,952, що 
відповідає 11-у місцю в загальному рейтингу країн). Сусідами України за 
рейтингом (індекс розвитку людського потенціалу дорівнює 0,788, що 
відповідає 76-у місцю в загальному рейтингу країн) є Колумбія з індексом 
освіченості населення на рівні 0,869 (індекс розвитку людського потенціалу 
дорівнює 0,791, або 75 місце в загальному рейтингу країн) та Самоа з індексом 
освіченості населення на рівні 0,903 (індекс розвитку людського потенціалу 
дорівнює 0,785, що відповідає 77 місцю у загальному рейтингу країн). Цікавим є 
факт, що нижче України немає жодної країни, яка б мала індекс освіченості 
населення більшим ніж встановлено для України. Це переконливо засвідчує 
невідповідність наявного рівня освіченості реальному рівню життя в країні, яке 
обумовлено неефективним використанням потужного резерву в межах 
людського потенціалу країни та недосконалістю механізмів державного 
управління у відповідній галузі [16, с. 255]. Таким чином, сьогодні в 
українському суспільстві створені важливі передумови для формування і 
використання людського капіталу та елементів людського розвитку. В даному 
випадку вважаємо за доцільне навести результати соціологічного опитування, 
проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 22 вересня 
2006 року в усіх регіонах України. Опитано 2000 респондентів віком від 18 
років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%. Так, зокрема, на запитання: «Як ви 
оцінюєте рівень освіти, яку забезпечує сучасна українська освітня система?» 
респонденти, в залежності від отриманої освіти, відповіли таким чином. [17].  
Таблиця 3- Як ви оцінюєте рівень освіти, яку забезпечує сучасна українська 
освітня система? 

 Середня Професійна Вища 
Високий 11,2 10,3 16 
Середній 54,7 53,4 50,6 
Низький 25,5 24,6 21,5 

Поряд з цим, існують негативні тенденції, ігнорування яких може 
позбавити нашу країну цієї переваги: знижується якість вищої освіти та 
водночас – затребуваність якісної освіти (насамперед, через те, що навіть 
вища освіта в Україні не гарантує якісного робочого місця, підвищення 
добробуту та усунення загрози бідності; втрачають позиції фундаментальні 
науки та інженерні спеціальності; система вищої освіти не орієнтується на 
потреби ринку праці. Сьогодні на одну вакансію економіста претендують 85 
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осіб, бухгалтера – 20. Водночас, попит на інженерів-механіків, інженерів-
приладобудівників удвічі перевищує їх випуск, фахівців у галузі інформаційних 
технологій – в чотири рази – (це світова тенденція: в Японії дефіцит інженерних 
кадрів понад 1 млн., у Німеччині – 1,5 млн., у США – 2,5 млн. осіб). Проте ці 
країни мають можливості усунути нестачу таких фахівців за рахунок залучення 
емігрантів високої кваліфікації. В Україні – ситуація протилежна – фахівці 
високої кваліфікації емігрують за межі країни [15, с.25-26]. В даному випадку 
знову вважаємо за доцільне звернутись до результатів соціологічного 
опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова. Так, 
зокрема, на запитання: «Який характер освіти є сьогодні найбільш 
перспективним на ринку праці?» відповіді респондентів розподілилися таким 
чином (Рис.1 ). 
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Рис.1 – Відповіді респондентів на питання «Який характер освіти є сьогодні 
найбільш перспективним на ринку праці?» 
 

Фахівці підкреслюють, що участь України в Болонському процесі має бути 
спрямована лише на поліпшення якості системи освіти, але не на відмову від 
кращих власних традицій. Підготовчі заходи до участі в Болонському процесі 
не повинні призвести до зниження національних стандартів якості освіти. 
Звичайно, є необхідність розроблення поетапного плану реформування 
української системи освіти з урахуванням економічних можливостей держави 
та її соціально-політичних особливостей [18, с. 69]. Система освіти, на нашу 
думку, повинна служити ефективним інструментом соціального вирівнювання, 
а не підтримки та поглиблення соціальної стратифікації. 

Останнім часом в Україні сформовано систему визначення рейтингу 
вищих навчальних закладів (ВНЗ), яка використовує міжнародні показники 
(індикатори), що в кінцевому підсумку дає змогу визначити як загальний 
рейтинг вищих навчальних закладів України, так і за відповідними галузями. В 
цьому аспекті слід зазначити, що на сьогодні також функціонує і паралельна 
національна система визначення рейтингу ВНЗ для моніторингу їх діяльності з 
метою прийняття подальших ефективних управлінських рішень. Ранжування 
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вищих навчальних закладів є вкрай необхідним для адміністрації вищого 
навчального закладу щодо ефективного адміністрування; уряду та політикам – 
для формування стабільної нормативно-правової бази, забезпечення 
адекватності ринку освітніх послуг та ринку праці, рейтингова система 
покликана задовольняти всіх споживачів освітніх послуг та організаторів вищої 
освіти.  

Принагідно вважаємо за доцільне зазначити, що громадяни України 
оцінюють нинішній стан системи освіти у своїй країні нижче, ніж інші європейці 
(середня оцінка за шкалою від 0 до 10 балів — 4,1), за винятком Болгарії (3,6), 
тоді як у найближчих сусідів — поляків, чехів і словаків — домінують оцінки 
понад 5 балів, а в Данії та Фінляндії — понад 7 балів. Найближче до українців 
за оцінками стану освіти – росіяни (4.3) та португальці (4.2). Дивує, що Україна і 
Португалія потрапили в одну групу, якщо брати до уваги, що 
середньостатистичний українець навчався в різних навчальних закладах 11,3 
роки, а португалець — 7,4. Утім, у більшості країн Європи середнє значення 
років, витрачених на здобуття освіти, перевищує відповідний показник України 
(за винятком Румунії, Болгарії, Польщі та Словенії). Але це перевищення — не 
надто суттєве (не більш як 2 роки). Гіршим для України є інше — за останні 12 
місяців удосконалювали свої знання та навички, необхідні для роботи, на 
курсах, лекціях і тренінгах 51% датчан, 50% норвежців, 36% словенців, 22% 
поляків і лише 12% наших співгромадян. Тільки громадяни Греції (усього 9%) 
ще менше схильні чогось навчатися в зрілому віці, ніж українці. На жаль, 
відставання від переважної більшості країн Європи за два роки спостережень 
не скорочується: з 2005 року не підвищився показник кількості років, 
витрачених на освіту, а тих, хто навчався на курсах та тренінгах, в Україні у 
2007 році виявилося навіть на 3% менше, ніж у 2005 році [19, с.131].  

На сьогодні в Україні відчувається дефіцит соціологічних даних, які б 
відображали трансформаційні процеси в сфері освіти, залежності освітніх 
прагнень індивідів від економічних, соціальних або культурних чинників. Так, 
зокрема, необхідно враховувати те, що основною метою Болонської конвенції є 
необхідність вирішення проблеми дефіциту спеціалістів, в той час, як в Україні 
існує проблема якості їхньої підготовки. На такі важливі проблеми звертає 
увагу український дослідник в галузі освіти М.Євтух, який констатує ситуацію 
«неузгодженості» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра вимогам сучасних 
роботодавців. Внаслідок такої неузгодженості, на його думку, сьогодні в Україні 
«існує тенденція до погіршення якості вищої освіти» [20, с. 16]. В нинішніх 
умовах виникає небезпека того, що внаслідок запровадження європейських 
стандартів створюється ризик зниження якості освіти. До речі, серед основних 
завдань, які постають перед вищими навчальними закладами, особливе місце 
займає розвиток співпраці у сфері контролю якості вищої освіти шляхом 
напрацювання єдиної методології досягнення якості, розробки єдиних критеріїв 
оцінки якості освіти. Між іншим, соціологічне опитування, проведене 
вищенаведеною соціологічною службою Центру Разумкова, аналізуючи 
доступність для всіх громадян України якості освіти, свідчить про такі 
результати (табл..4). Цікаво, що респонденти з вищою освітою більш 
категоричні – 77,4% дали негативну відповідь.  
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Таблиця 4 - Чи є доступною для всіх громадян України якісна освіта?  
 Середня Середня професійна Вища 
Так 65.4 56.0 13.7 
Ні 27.8 34.4 77.4 
Важко відповісти 6.8 9.5 8.9 

Крім того, сьогодні сформувалося стійке протиріччя між системою вищої 
освіти і ринком праці. Внаслідок глобалізаційних процесів послуги вищої освіти 
набувають ознак товару і функціонують на ринку освітніх послуг, що створює 
нерівність в задоволенні освітніх потреб малозабезпечених верств населення. 
Тому обов’язково треба враховувати чинник співвіднесення національних 
освітніх програм з економічними пріоритетами держави та потребами на ринку 
праці.  

Принагідно зазначимо, що вступ України 5 лютого 2008 р. до Світової 
організації торгівлі (СОТ) створює нові проблеми щодо застосування правил 
торгівлі послугами в регулюванні національного ринку освіти. Генеральна угода 
про торгівлю послуг (ГАТС) передбачає чотири способи надання освітніх 
послуг: 1) «постачання через кордон» — зокрема, дистанційна освіта, 
електронне навчання (споживач залишається на національній території, 
постачальник послуги — в іншій країні, сама послуга транспортується через 
кордони); 2) «споживання за кордоном» — споживач прямує на навчання до 
постачальника послуги; 3) «комерційна присутність» шляхом, наприклад, 
придбання або відкриття іноземним університетом навчального закладу на 
національній території, створення філії або представництва; 4) «присутність 
фізичних осіб», зокрема — тимчасовий приїзд викладачів для надання освітніх 
послуг (самостійно зайнятих або відряджених іноземним роботодавцем). 
Розуміння освіти як товару передбачає: 1) прискорену комерціалізацію освіти; 
2) стандартизацію якості освітніх послуг. Можна передбачити, що розвинені 
країни, користуючись цим інструментом, прагнутимуть істотно розширити 
експорт своїх освітніх послуг, очікуючи на певну політичну й економічну вигоду. 
Правила ГАТС передбачають імперативне впровадження парадигми ринку 
освіти, застосування їх дедалі більше поширюється у світі та Україні …Слід 
також зазначити, і українська освіта загалом, і її окремі навчальні заклади на 
глобальному ринку освіти малоконкурентоспроможні [21, с. 52].  

Серед основних проблем, які визначають фахівці, в контексті приєднання 
України до Болонського процесу такі: надлишкова кількість навчальних 
напрямів і спеціальностей, відповідно 76 та 584, кращі світові системи вищої 
освіти мають у 5 разів менше; недостатнє визнання в нашому суспільстві й 
економіці ступеня «бакалавр» як кваліфікаційного рівня; існуюча в масовому 
вимірі тенденція до погіршення якості всіх рівнів освіти; збільшення розриву 
зв'язків між освітянами і працедавцями, між освітньою сферою і ринком праці; 
невиправдана плутанина в розумінні рівнів спеціаліста і магістра: з одного боку, 
близькість програм спеціаліста і магістра, їхня еквівалентність за освітньо-
кваліфікаційним статусом, а з другого, — вони акредитуються за різними 
рівнями, відповідно за третім і четвертим [18, с. 67].  

Отже, на сьогодні у вищій освіті України поки що існує чимало проблем і 
завдань, основними з яких є недостатнє фінансування цієї галузі, що 
проявляється у неналежній якості підготовки фахівців, а в кінцевому рахунку, 
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негативно впливає на освітній потенціал України в цілому. Проте рух у 
європейський освітній простір може також принести і чималі дивіденди. Адже 
реформа вищої освіти у зарубіжних країнах представляє значний інтерес для 
України з огляду на євроінтеграційні перспективи її розвитку. При цьому досвід 
реформування вищої освіти в зарубіжних країнах можна розглядати лише як 
механізм формування власної законодавчої бази і вироблення перспективних 
напрямів реформи та її управління. 

Висновки. Українське суспільство перебуває в стані невизначеності та 
варіативності вибору ціннісної еволюції. Руйнування колишніх соціальних 
інститутів відбувається набагато швидше, ніж становленнях нових, наслідком 
чого є явище аномії та існування суперечливих норм та цінностей. Результати 
дослідження засвідчують, що причинами цих негативних явищ були: відсутність 
підготовлених заходів і послідовності щодо трансформаційних процесів, 
недооцінка впливу неформальних інститутів – звичок, традицій, менталітету 
тощо.  

Що ж до цінностей освіти, то Україна протягом останнього десятиліття 
зберігає досить високі показники індексу людського розвитку переважно за 
рахунок освітньої його складової, наявна мережа закладів освіти загалом 
забезпечує достатній рівень охоплення громадян та їх якість навчання. 
Водночас можна сподіватись, що із утвердженням в українському суспільстві 
демократичних свобод і практик та поліпшенням соціально-економічного 
аспекту життя громадян поліпшуватиметься і водночас зростатиме і рейтинг 
освітніх та політико-громадянських цінностей. В цілому ж зазначимо, що 
динаміка цінностей населення України свідчить про те, що такі цінності, як 
сім'я, друзі робота, освіта завжди є домінантними поряд з іншими цінностями і 
забезпечують екзистенційну безпеку людей. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ І ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІОЛОГІЯ ПРОСТОРУ» 

В статті йдеться про методологічне обґрунтування специфіки навчальної 
дисципліни «Соціологія простору», що входить до переліку навчальних дисциплін за 
вибором студента, який здобуває освітній рівень магістра соціології. В статті 
звертається увага на специфіку викладання даної навчальної дисципліни, її методологічні 
засади та теоретико-методологічні орієнтири. 

Ключові слова: соціологія, простір, соціальний простір, соціологія простору, 
навчальна дисципліна «Соціологія простору». 

В статье речь идет о методологическом обосновании специфики учебной 
дисциплины «Социология пространства», входящей в перечень учебных курсов по выбору 
студента, претендующего на получение образовательного уровня магистра 
социологии. В статье обращается внимание на специфику преподавания данной учебной 
дисциплины, её методологические основания и теоретико-методологические 
ориентиры. 

Ключевые слова: социология, пространство, социальное пространство, 
социология пространства, учебная дисциплина «Социология пространства». 

The article is about the methodological ground of specific of course "Sociology of space". 
That course is included in the list of courses after the choice of student that obtains the 
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educational level of master's degree of sociology. In the article attention applies for the specific of 
teaching of this course, methodological principles, theoretical and methodological reference-
points. 

Keywords: sociology, space, social space, sociology of space, course "Sociology of 
space". 

 
Актуальність. В соціології дуже важко взяти до уваги простір і разом з 

тим користуватися академічним апаратом суто соціологічної теорії, адже серед 
головних соціологічних питань, успадкованих від класичної традиції, немає 
запитання «де?». У наші дні про простір багато говорять філософи і 
культурологи, соціальні географи й антропологи. Соціологи теж включили 
простір у число своїх наукових пошуків чи то наукової уваги. Проте, інтерес до 
простору їм доводиться компенсувати або втратою специфічно соціологічного 
тезаурусу теорії, або відмовою від виразного й послідовного дослідження основ 
своєї дисципліни в руслі академічної соціологічної традиції. Чи можна 
концептуалізувати простір в соціології, продовжуючи говорити про осмислені дії 
і взаємодії людей? Чи можна локалізувати соціальні процеси і умови? Чи 
говоримо ми про одні й ті самі простори, коли міркуємо соціологічно?  

Методологічне дослідження проблеми простору в соціології актуальне 
тому, що без нього або банально, або складно рухатися далі в розробці 
загальних питань теоретичної соціології і у вирішенні більш конкретних 
проблем регіональної ідентичності. Наприклад, поняття регіону може бути 
задовільно сформульоване лише за умов методологічно коректного вирішення 
проблеми місця. Поняття місця потребує повноцінного дослідження ролі 
людської тілесності в соціальній взаємодії. Далі, настільки ж важливим, як і 
поняття тіла, є поняття границі. Границі – це одна з ключових проблем 
сучасної епохи. Проведення границь, зміна границь, життя в прикордонному 
середовищі, перетворення двомисленого перебуття на границі в певну 
соціальну, культурну і ментальну характеристику – всі ці феномени, добре 
знайомі людині саме як повсякденні явища соціального життя, - можуть бути 
зрозумілі лиш за фундаментальної розробки поняття простору. Глобалізація не 
спростовує проблеми території. Адже в новому, глобальному світі як раз через 
те, що держава з її територіальним суверенітетом перестає відігравати 
провідну роль, з’являється чимало нових просторових поділів, локальних 
ідентифікацій і локальних солідарностей. З’ясування ж специфіки центру, 
периферії і провінції надає чіткішого уявлення або стартову позицію у 
з’ясуванні питань теоретичного і практичного характеру у вивченні соціальних 
процесів, явищ, взаємодій. 

Маючи на меті висвітлити в межах даної статті специфіку навчальної 
дисципліни «Соціологія простору», яка входить до переліку навчальних 
дисциплін за вільним вибором студента, хотілося б звернути увагу на її 
набагато ширший полюс значимості у підготовці фахівців з соціології. І. 
Кононов в статті «Соціологія і проблеми просторової організації суспільства» 
пише: «Сучасна соціологія зіткнулась з достатньо неочікуваною актуалізацією 
проблеми простору. Звісно, і раніше глибокі соціальні перетворення 
передбачали зміни в просторових аспектах існування суспільства. Але до 
теперішнього часу простір скоріше був предметом суспільної експансії. Він 
терпів долання, скорення, стиснення і т.п. Зараз же відбулося дещо 
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радикально інше. В єдності суспільного простору-часу стрімко зросло значення 
першої складової» [1, 57]. Ми вважаємо, що впровадження класичного та 
посткласичного ідеалів науковості в сучасній соціологічній науці відновлює і 
продовжує традицію актуалізації тему простору в соціологічній рефлексії.  

Підготовка фахівців з соціології у більшості розвинених країн світу 
відбувається на декількох рівнях залежно від результату, який повинен бути 
досягнутий. Університетська освіта посідає центральне місце у підготовці не 
тільки наукових кадрів, але й середнього і вищого управлінського персоналу. 
Не є винятком і наша країна. Потреба не просто у кваліфікованих фахівцях, 
але у фахівцях з широким кругозором і креативним мисленням призвела у свій 
час до створення на базі кафедри галузевої соціології факультету соціології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціалізації 
«Соціальні комунікації». Не оминаючи найважливішого завдання вищої школи - 
створення найбільш ефективної системи підготовки фахівців певного профілю, 
- головне тут - оптимальний набір дисциплін фахового спрямування і вдала 
побудова програм, за якими здійснюється навчання. На наш погляд, в КНУ 
імені Тараса Шевченка вдалося створити комплексну і продуману систему 
підготовки кадрів для сфери науки і управління на рівні бакалаврів і магістрів. 

Курс навчальної дисципліни «Соціологія простору» викладається 
студентам магістратури другого року навчання і має на меті зорієнтувати 
студентів до означеної науково-дослідницької перспективи. Слід зазначити, що 
цей курс не є ані базовим, ані фундаментальним, а є спеціальним, - він має 
проблемний характер, тобто сприяє формуванню в професійній свідомості 
майбутніх соціологів уявлень щодо проблематичності та евристичного 
потенціалу просторових концептів і метафор в соціологічній розвідці. Вивчення 
даного курсу передбачає поглиблення вже набутих студентами теоретичних 
знань і навичок, як то:  

 вміння працювати з сучасною науковою літературою,  
 формування навичок критичного опрацювання першоджерел,  
 використання методів аналізу, порівняння та оцінки методологічної 

спроможності різних концепцій соціального простору.  
Вивчення курсу «Соціологія простору» дозволить студентам магістратури 

отримати знання, що сприяють розумінню: 
 способів тлумачень та означень поняття «соціальний простір», 
 відмінностей між фізичним і соціальним просторами суспільства, 
 основних теоретичних концепцій, що експлікують поняття 

соціального простору, 
 ролі і значення просторових метафор в соціології, 
 сутності просторових образів та уявлень та їхнього соціального 

значення, 
 понять простору тіла, простору місця, простору дії, 
 відмінностей та діалектичних зв’язків між глобалізацією, 

регіоналізацією, локалізацією. 
Дисципліна «Соціологія простору» є навчальною дисципліною за 

профілем кафедри галузевої соціології і викладається за типовою програмою 
укладеною автором даної статті. До типової програми навчальної дисципліни 
«Соціологія простору» ми включили наступні теми. 
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Тема 1. Теоретичне різноманіття смислів концепту «простір». 
Тема 2. Простір повсякденної реальності. 
Тема 3. Простір в системі соціогеографічного знання. 
Тема 4. Міграція, мандрівка, туризм як способи просторових переміщень. 
Тема 5. Простір дому, міста, регіону. 
Тема 6. Фізичний і соціальний аспекти просторовості суспільства. 
Тема 7. Соціальний простір як форма існування соціального світу. 
Тема 8. Соціологічна рефлексія з приводу соціального простору. 
Тема 9. Соціальний простір і соціальний час. 
Тема 10. Соціальний простір в міфі, архітектурі, живописі, мистецтві, 

літературі. 
Тема 11. Віртуальний простір та кібервіртуальний соціальний простір. 
Перелічені теми згруповані у три блоки: перший (теми 1-5) - Простір та 

соціологічна теорія; другий (теми 6-9) - Теоретична логіка соціології простору; 
третій (теми 10-11) - Соціопросторове розмаїття. На нашу думку, розподіл 
курсу дає змогу студентам отримати необхідний та достатній запас знань з 
найважливіших аспектів застосування концепту «простір» у наукових пошуках. 
У подальшому отримані знання знаходитимуть свій розвиток у дипломних 
проектах, над якими працюють магістри в опануванні магістерської програми. 

Форма організації навчального процесу викладання курсу «Соціологія 
простору» вимагає методів залучення до активної участі студентів магістратури 
у навчанні за використання викладачем різноманітних форм лекційних та 
семінарських занять. В лекціях подається поглиблене та логічно струнке 
пояснення головного змісту теми, що вивчається, тоді як під час семінарських 
занять студентами здобуваються знання в ході дискусій і полеміки відповідно 
до представлених доповідей з опрацьованих студентами першоджерел. Під 
час кожного семінарського заняття студентами виконується творча контрольна 
робота (сумарне число творчих контрольних робіт складає модульний 
контроль), в якій студент демонструє ступінь оволодіння тематичним 
матеріалом з відповідної теми курсу. 

Методологічне значення творчих контрольних робіт полягає в тому, щоб 
студент закріпив отримані знання, застосовуючи прийоми креативного, 
критичного, аналітичного мислення, уяви та практики застосування 
теоретичного знання у практичних цілях. 

Серед вказаних завдань студенти отримують наступні:  
o в межах опанування теми «Теоретичне різноманіття смислів концепту 

“простір”» завданням є змалювати топографію свого «Я» в руслі або моделі 
світобачення, або концептів тієї чи іншої епохи, або в категоріях конкретного 
мислителя (за вибором студента); 

o в межах опанування теми «Простір повсякденної реальності» представити 
образ тілесного життєсвіту крізь образи та способи сприйняття; 

o в межах опанування теми «Простір в системі соціогеографічного знання» 
потрібно представити модель або світового, або культурного, або 
регіонального, або історичного образу простору України, в мисленій 
структурі «Україна і світ» або «Я і Україна». Також пропонується скласти 
схему «Міжнародні відносини і влада просторових образів»; 
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o в межах опанування теми «Міграція, мандрівка, туризм як способи 
просторових переміщень» пропонується змалювати стереотипний образ 
простору тієї чи іншої країни (за вибором студента); 

o в межах опанування теми «Простір дому, міста, регіону» скласти перелік 
зауважень щодо врахування регіональної специфіки в організації і 
проведенні соціологічних досліджень; 

o в межах опанування теми «Фізичний і соціальний аспекти просторовості 
суспільства» пропонується скласти схему співвідношення типів просторів; 

o в межах опанування теми «Соціальний простір як форма існування 
соціального світу» представити структурну, сферну або системну модель 
соціального простору; 

o в межах опанування теми «Соціологічна рефлексія з приводу соціального 
простору» пропонується скласти образ (політичного, економічного, 
культурного, освітнього, комунікативного тощо) суспільного простору;  

o в межах опанування теми «Соціальний простір і соціальний час» потрібно 
презентувати модель просторово-часового континууму, що охоплює самого 
студента, Україну, певну подію (на вибір студента); 

o в межах опанування теми «Соціальний простір в міфі, архітектурі, живописі, 
мистецтві, літературі» здійснити просторовий аналіз твору мистецтва (поезії 
, живопису, архітектурної форми тощо); 

o в межах опанування теми «Віртуальний простір та кібервіртуальний 
соціальний простір» описати на прикладі (кібер)віртуальний простір як 
символічну об’єктивацію ідей та образів суб’єкта. 

Забезпечення високого рівня знань з курсу «Соціологія простору» 
передбачає організацію самостійної роботи студентів, в процесі якої студент 
вчиться визначати теоретичні або методологічні засади, головні поняття та 
похідні категорії, з’ясовувати базові положення просторових концептів. 
Складовою самостійної роботи студента є виконання індивідуального науково-
дослідного завдання. Таким чином, в структурі вивчення даної дисципліни 
використовується методологічний прийом, що на нашу думку є досить 
актуальним для викладання теоретичних дисциплін. Суть методу полягає в 
осмисленні та інтерпретації художніх образів засобами наукових понять, 
відповідно метою даного методу є встановлення чіткої образно-понятійної 
когерентності у свідомості студентів. Подібна інтерпретація забезпечує ширше і 
глибше освоєння теоретичних матеріалів. 

Впродовж навчального курсу студент виконує індивідуальну науково-
дослідну роботу або у формі реферату чи електронної презентації в межах 
визначеної тематики або за власним вибором в межах тематики навчального 
курсу з узгодженням з викладачем; чи то у вигляді есе, змістовним джерелом 
(об’єктом дослідження) для якого виступають твори мистецтва (художньої 
літератури, лірики, живопису, кіномистецтва, мультфільмів, відеороліків тощо). 
Предметом вказаного дослідження має бути концепт «простір», що 
використаний як одна з основних світоглядних категорій, і є ключовим в ідеї та 
презентації артефакту автором, а також корисний реципієнту для розуміння 
художнього задуму, презентації ідей чи фантазій митця. 

Творчі завдання, суть яких полягає у аналітичному відображенні змісту 
культурного артефакту (твору літератури, мистецтва, архітектури тощо) є 
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альтернативним методологічним прийомом, орієнтованим на розвиток 
понятійного мислення засобами образного і аналітичного мислення. Практика 
виконання даних завдань показала вищу результативність освоєння 
студентами змісту наукових понять, порівняно із виключно теоретичним 
опрацюванням: художні завдання сприяють кращому засвоєнню студентами 
наукових понять і категорій курсу. 

Смисл кожного творчого завдання полягає у відтворенні змісту заданого 
поняття через образ - засобами концептів просторового бачення явищ, 
процесів, об’єктів. Індивідуальний пошук студентом відповідного образу, який 
розкриватиметься ними через зміст поняття (попередньо теоретично 
осмисленого і опрацьованого), сприяє більш глибокому розумінню змісту і 
закріпленню поняття, концепту у пам'яті завдяки індивідуальним образним 
асоціаціям. З іншого боку, задача пошуку художнього образу для відповідного 
наукового поняття підтримує розвиток творчих здібностей студентів. 

В процесі опрацювання даної дисципліни студенти отримують уявлення 
про перспективні соціологічні теорії, що виникли на перетині соціології і 
географії, політичної соціології і соціології тіла, рівно як і в межах досліджень 
міжособистісних взаємодій суб’єктів. Студентам демонструються перспективи 
багатообіцяючого наукового напряму, що поступово розвивається останні 
двадцять років, і результати пошуків якого корисні не тільки у соціально-
географічному теоретизуванні, але й для теорії соціології в цілому. Студенти 
отримують уявлення про різноманітні, іноді такі, що здаються несумісними, 
теорії, в яких розглядається поняття простору, або через поняття простору 
розглядаються соціальні об’єкти, процеси, явища: в загальній соціології, 
політичній соціології, соціальній географії, соціолінгвістиці, соціології 
комунікацій, соціології соціальної структури й у вивченні соціального мікросвіту. 
Актуалізація просторових аспектів буття покликана прояснити і зорієнтувати 
студента магістратури, який намагатиметься зрозуміти і описати сучасне 
суспільство, в можливостях просторового підходу в аналізі соціуму. Як 
зауважує І. Кононов в зверненні до просторового підходу важливим є акцент на 
ідею сталого розвитку, концептів глобалізації і регіоналізації, зауважуючи на 
тому, що сталий розвиток передбачає відмову від просторової експансії як 
провідного способу вирішення багатьох проблем, що виникають в системі 
«природа – суспільство», на користь гармонізації цих відносин, - власне для 
чого й варто досконально знати простори життєдіяльності людських спільнот 
[1, 58]. 

Ефективне засвоєння студентами змісту курсу «Соціологія простору» 
неможливе без опрацювання першоджерел, довідкових видань, міжгалузевих 
публікацій та наукової літератури. Дана робота ведеться студентами 
самостійно під керівництвом викладача, який спрямовує студента на глибоке 
опрацювання складових курсу, на ґрунтовні роздуми щодо його основних 
аспектів та ідей. Аналітичні досягнення та підсумки опанування першоджерел 
презентуються під час семінарських занять і у презентації результатів 
виконання індивідуального науково-дослідного завдання. 

Серед першоджерел, що мають бути опрацьовані студентами слід 
виділити роботи Г. Зімеля «Рама картини. Естетичний досвід» і «Ручка. 
Естетичний досвід», а також його есе «Есе про Чужака». Варті уваги праця З. 
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Баумана «Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства» і роботи П. Бурдьє, 
що представлені у збірках «Соціологія соціального простору» та «Соціальний 
простір: поля і практики». Опановуються праця Е. Гіденса «Вибудова 
суспільства. Нариси теорії структурації» та розділ «Соціальна і культурна 
мобільність. Соціальний простір, соціальна дистанція, соціальна позиція» в 
праці П. Сорокіна «Людина. Цивілізація. Суспільство». Окремо слід виокремити 
статтю Дж. Ло «Об’єкти і простори». Також студентам рекомендується 
звернутися до роботи І. Валерстайна «Світсистемний аналіз», а також до його 
статті «Винайдення реальностей Часу-Простру: до розуміння наших історичних 
систем». Звертається увага до робіт Д. Замятіна «Культура і простір: 
моделювання географічних образів» і «Метагеографія: Простір образів і образи 
простору». Особливо акцентується на доробку А.Філіппова «Соціологія 
простору», що є чи не найпершим кумулятивним результатом опанування теми 
простору в соціології на пострадянських теренах. Серед вітчизняних розробок, 
що варті уваги визначаються статті О. Злобіної, В. Тихоновича «Життя у 
соціально-часовому просторі», А. Ручки, Л. Скокової «Дім як приватний 
соціокультурний простір», статті І. Кононова «Проблема простору в соціології» 
й «Соціологія і проблеми просторової організації суспільства», колективна 
праця О. Злобіної, І. Мартинюка, Н. Соболєвої, В. Тихоновича «Соціальний 
простір життя суб’єкта як символічна соціальна реальність». Звісно, це далеко 
не повний перелік бібліографічних джерел, що рекомендуються до 
ознайомлення студентам, адже в межах кожної теми достатньо 
бібліографічного матеріалу, аби ознайомившись з ним, скласти уявлення про 
предмет теми, яка вивчається [2]. 

Окремо про простір, про соціальний простір як предметне поле вивчення 
описуваної навчальної дисципліни хотілося б зазначити: простір як термін 
соціологічної теорії застосовується для означення місць, регіонів, територій, 
зон, розміщень, а також як смислова схема порядку співіснування тіл, позицій, 
місць, тоді як соціальний простір визначається як порядок соціальних позицій, 
які співіснують в такий спосіб, що займання однієї позиції виключає займання 
другої, подібно тому, як у фізичному просторі речі однієї й тієї ж природи не 
можуть займати в один і той саме час одне і те ж місце. Крім цього, соціальний 
простір являє собою характеристику певної зони, території, місця, регіону, 
локалу в межах фізичного простору, оскільки саме на нього проецирується 
принцип розподілу і співвідношення соціальних позицій [3, 261-262]. Проте, для 
соціолога важливим є не тільки те, про що міркується, але й те, як міркують, 
засобами чого, - щоб за стилістикою, за поняттєвим і образним судженням 
скласти картину своєрідності «інтересу науки» до досліджуваного. Соціологічна 
увага до просторового знання особливо продуктивно заявила про себе на 
перетині ХІХ-ХХ ст. (Г. Зімель, Е. Богардус, П. Сорокін та ін.). Так, Г. Зімель під 
соціальним простором розумів взаємодію «між» суб’єктами, які роблять 
самоочевидним значення цього простору «між» для кожного з них, а потреба в 
його утримуванні наповнює його спостереження новим смислом, що надає 
йому конкретності і унікальності. Власне, як і Е. Богардус визначав простір 
через сукупний стан чуття соціального ранжування. Отже, простір має як 
фізичний, матеріальний, так і чуттєвий, ідеальний параметри свого 
вимірювання і фіксації.  
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Отже, студенти в результаті успішного засвоєння даного курсу 
орієнтуватимуться основних засадах соціологічних теорій докласичного, 
класичного та сучасного етапів становлення соціологічної та соціально-
філософської думки, також вмітимуть мислити системно, застосовувати техніки 
аналітичного та абстрактного мислення, науково обґрунтовувати теоретичну 
позицію. Тому, можна ризикнути стверджувати теоретико-методологічну 
цінність наукової уваги до просторової проблематики в соціології в декількох 
аспектах. По-перше, аксіологічний аспект – підвищення соціальної цінності 
просторового знання. По-друге, технологічний аспект – підвищену увагу до 
засобів виробництва просторового знання і технік управління соціальним 
простором. По-третє, креативний аспект – значимість просторової уяви як 
потенціалу соціальної продуктивності. І, по-четверте, етологічний аспект – 
значимість способу описання форм просторового знання з точки зору пластики 
середовищної поведінки, ніби з позиції спостерігача за характером людських 
практик в природному оточенні. 

Висновки. Спецкурс навчальної дисципліни «Соціологія простору», 
будучи в структурі підготовки магістрів зі спеціальності «Соціологія», має 
проблемний характер, тобто сприяє формуванню в професійній свідомості 
майбутніх соціологів уявлень щодо проблематичності просторових концептів і 
метафор в соціологічній теорії. Вивчення даного курсу передбачає 
поглиблення набутих студентами теоретичних знань, вміння працювати з 
сучасною науковою літературою, критичного опрацювання першоджерел, 
навичок аналізу, порівняння та оцінки методологічної спроможності різних 
концепцій соціального простору. Методологічною перевагою даного курсу є 
використання в процесі навчання методу, що вимагає від студентів творчого, 
креативного мислення, практик застосування здобутого знання. Маючи на меті 
- актуалізацію теми простору в соціологічній рефлексії й означення наукової 
перспективи використання просторових концептів в соціологічній евристиці, 
прагненням є наступні результати: набуття студентами знання про способи 
тлумачень та означень поняття «соціальний простір», про відмінності між 
фізичним і соціальним просторами суспільства, про основні теоретичні 
концепції, які експлікують поняття соціального простору, про роль і значення 
просторових метафор в соціології, про сутність просторових образів та уявлень 
та їхнє соціальне значення, про поняття простору міста і регіону, про 
відмінності та діалектичні зв’язки між глоабалізацією, регіоналізацією, 
глокалізацією. 
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ІПСАТИВНА ВАЛІДНІСТЬ ПРОФІЛІВ «ВЕЛИКОЇ П’ЯТІРКИ» 
В роботі запропонований новий спосіб обчислення індивідуальних показників 

валідності поведінкових сигнатур. Застосування цього способу до профілів за факторами 
особистісного запитальника В5 показало достатньо велику валідність для більшості 
досліджуваних, а також дозволило виокремити досліджуваних з незвичайно низькими 
показниками валідності. 

Ключові слова: іпсативна валідність, поведінкові сигнатури, «Велика п’ятірка» 
В работе предложен новый способ вычисления индивидуальных показателей 

валидности поведенческих сигнатур. Применение этого способа к профилям по 
факторам личностного опросника В5 показало достаточно высокую валидность для 
большинства испытуемых, а также позволило выделить испытуемых с необычно 
низкими показателями валидности 

Ключевые слова: ипсативная валидность, поведенческие сигнатуры, «Большая 
пятерка» 

In this paper I propose a new method of calculating the validity of behavioral signatures. 
Application of this method to the profiles of personality questionnaire B5 showed a fairly high 
validity for most subjects, and also made it possible to identify subjects with unusually low validity 
indices 

Keywords: ipsative validity, behavioral signatures, five-factor model 
 
Актуальність. Потреба у якісних інструментах діагностики особистості 

існувала завжди, проте саме зараз вона набуває особливої гостроти внаслідок 
зростання ролі психологічних тестів у відборі персоналу, консультуванні 
організацій, самопізнанні і саморозвитку. Український ринок засобів 
психологічної оцінки стає дедалі більш цікавим для міжнародних компаній, які 
пропонують користувачам локалізовані версії своїх продуктів, що здобули 
популярність в інших країнах протягом останніх десятиліть. Проблема, однак, 
полягає в тому, що теоретична основа багатьох з цих продуктів зводиться до 
застарілої теорії рис, а методична база спирається на класичну психометрику, 
яка також поступово втрачає свої позиції під тиском сучасної психометричної 
теорії. На мою думку, розробку вітчизняних особистісних інструментів варто 
розпочинати відразу на сучасній теоретичній і методологічній основі, щоб 
забезпечити їхню конкурентоспроможність у майбутньому. 

Однією з найважливіших переваг особистісної діагностики з позицій 
соціально-когнітивної теорії є її орієнтація на ідіографічний опис конкретної 
людини у реальному життєвому контексті. Деніел Сірвон, вирішуючи завдання 
створення теорії діагностики соціально-когнітивного напрямку, сформулював 
наступні її центральні принципи: чітке розрізнення оцінки внутрішніх 
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особистісних структур і процесів та оцінки зовнішніх поведінкових тенденцій 
(диспозицій), орієнтація на діагностику персональних детермінант дій людини 
(знання, переконання, цілі, навички саморегуляції тощо), концептуальне 
розрізнення окремих підсистем реагування (емоційних, когнітивних, 
поведінкових, фізіологічних), увага до унікальних характеристик окремої 
людини, врахування контексту, в якому розгортається поведінка [1]. 

Класичним прикладом соціально-когнітивної діагностики, в якому 
зазначені принципи вдало реалізовані на практиці, є дослідження Ю. Шоди, У. 
Мішела та Дж. Райта [2]. В цьому дослідженні відомі американські 
представники соціально-когнітивного підходу до вивчення особистості 
поставили перед собою завдання отримати дані про рівень стабільності так 
званих «поведінкових сигнатур». Поведінкова сигнатура є патерном прояву 
певного типу поведінки (наприклад, вербальної агресії) в залежності від набору 
ситуаційних умов. Такий патерн (або профіль) характеризує внутрішньо-
індивідуальну варіативність поведінки людини як наслідок специфічного 
реагування системи її «особистісних змінних» на ситуативні умови. 

В зазначеному дослідженні 77 спостерігачів фіксували поведінку 84 
досліджуваних (дітей з розладами поведінки віком від 6 до 14 років) протягом 6 
місяців під час їхнього перебування у літньому таборі «Ведіко». Кожну годину 
спостерігачі записували, в яку саме ситуацію потрапляла дитина (було 
виділено п’ять типів ситуацій: ), а також в який спосіб вона реагувала на ці 
обставини (вербальна агресія, просоціальна розмова, підкорення, ). На основі 
надзвичайно великої бази даних для кожної дитини формувався її 
поведінковий профіль: обчислювалася умовна частота кожного типу 
поведінкової реакції у кожному класі ситуацій. Оскільки деякі досліджувані 
майже не потрапляли до певних ситуацій, автори застосували наступне 
обмеження: аналізувалися тільки досліджувані, які мали щонайменше шість 
випадків потрапляння до кожної ситуації. Внаслідок цього обмеження вибірка 
скоротилася до 56 випадків. Для виключення нормативного впливу ситуацій до 
профілів застосовувалася стандартизація: з умовної частоти прояву певної 
поведінки у певному класі ситуацій віднімалося середнє значення цієї умовної 
частоти по вибірці, а різниця ділилася на стандартне відхилення. Отриманий 
стандартизований профіль, таким чином, характеризував відмінність поведінки 
досліджуваного у порівнянні з загально-вибірковою тенденцією. 

Наскільки подібний профіль може розглядатися як дійсна характеристика 
поведінки досліджуваного? Адже цілком можливо, що відмінності 
досліджуваних від типових значень у вибірці є наслідком випадкових коливань, 
як це і передбачається теорією рис. Для доказу невипадковості профілів 
автори вирішили продемонструвати їх стабільність: якщо певна закономірність 
відтворюється у різні моменти часу, то можна бути певним в тому, що мова йде 
не про помилку вимірювання. Для перевірки стабільності сукупність ситуацій 
кожного респондента випадковим чином ділили на дві частини і обчислювали 
два стандартизованих профілі, які корелювали між собою окремо всередині 
кожного досліджуваного (таку кореляцію називають іпсативною). Наостанок, 
іпсативні кореляції піддавали перетворенню Фішера, щоб усунути скошеність 
розподілу, а потім усереднювали для отримання показника, який характеризує 
стабільність сигнатур загалом по вибірці досліджуваних. Усереднені іпсативні 
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коефіцієнти кореляції для різних типів поведінки коливалися від 0.28 до 0.47, 
що, на думку авторів, переконливо свідчить про існування стабільних інтра-
індивідуальних патернів варіативності в залежності від ситуативних умов. 

Схожу методологію вивчення стабільності сигнатур міжособистісної 
поведінки застосували нещодавно М. Фурн’є, Д. Московіц і Д. Зуроф [3]. В їх 
дослідженні 113 учасників протягом 20 днів заповнювали щоденники, описуючи 
кожну ситуацію соціальної взаємодії, яка тривала принаймні 5 хвилин (у 
середньому 6-7 взаємодій на день). На думку авторів, поведінка партнера по 
соціальній взаємодії є одним з найважливіших чинників, що визначають 
ситуацію, тому в їхньому дослідженні узагальнений опис патнера по двох 
базових характеристиках – агентності та спільності – виступав як достатній для 
опису ситуації. 

Досліджувані фіксували сприйняття власної поведінки і поведінки 
партнера по взаємодії за набором шкал. Власна поведінка оцінювалася 
адитивною шкалою з трьох дихотомічних питань, а поведінка партнера по 
взаємодії фіксувалася по 11-бальним шкалам, які потім дихотомізувалися для 
класифікації по чотирьом ситуаціям. Обмеження на кількість ситуацій 
становило 7 випадків, що зменшило вибірку до 50 осіб.  

Як і в дослідженні Ю. Шоди та ін., індивідуальні сигнатури піддавалися 
стандартизації для усунення нормативного впливу ситуацій, а пари сигнатур 
формувалися випадковим чином шляхом поділу сукупності ситуацій 
досліджуваного навпіл. В результаті стабільність сигнатур міжособистісної 
поведінки коливалася від 0.24 (домінантність) до 0.52 (сварливість). 

Суттєвим обмеженням двох розглянутих досліджень (по суті, модельних з 
точки зору вивчення феномену поведінкових сигнатур) є виняткова 
трудомісткість процедури збирання даних – організувати фіксацію кожного 
поведінкового акту на основі зовнішнього спостереження можливо лише в дуже 
обмежених умовах, таких, як дитячий літній табір. Навіть самоспостереження у 
щоденникову дослідженні вимагає від респондента витрати значної кількості 
часу й зусиль, до того ж не є вільним від впливу великої кількості 
нерелевантних чинників.  

Друга проблема полягає у суттєвій складності і заплутаності процедур 
аналізу отриманих даних, в результаті чого дослідник не може бути впевнений 
в тому, що на кінцевий результат не вплинув якийсь неврахований артефакт на 
одному з етапів перетворень. 

Третя проблема стосується інтеграції інформації, що міститься у різних 
поведінкових сигнатурах однієї й тієї ж людини. Оскільки дослідник отримує 
окремий профіль для кожного поведінкового прояву, досліджуваний 
характеризується набором розрізнених описів, які ще потребують об’єднання 
для отримання цілісної картини та оцінки загальної якості такого поєднання. 

Четверта проблема пов’язана з тим, що вивченню піддавали лише 
стабільність сигнатур (фактично мова йде про індивідуальну надійність, проте 
застосована процедура випадкового поділу ситуацій на дві частини більше 
нагадує обчислення внутрішньої узгодженості шкали). На мій погляд, більш 
важливим з огляду на практичне застосування є вивчення індивідуальної 
валідності поведінкових сигнатур.  
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Нарешті, отримані показники стабільності сигнатур зовсім не вражають 
величиною – по суті, вони не набагато більші сумнозвісного порогу у 0.3, який 
свого часу У. Мішел використав в якості важливого аргументу, критикуючи 
сучасну йому теорію рис (не слід забувати також те, що ці коефіцієнти 
стосуються мізерної вибірки ситуацій у 4-5 спостережень та вельми скромної 
вибірки досліджуваних). Зазначені недоліки роблять застосування поняття 
поведінкової сигнатури проблематичним у прикладному дослідженні і є 
підставою для пошуку більш зручних та ефективних засобів вимірювання 
поведінкових сигнатур. 

Таким чином, мета даної роботи полягає у введені в науковий обіг 
поняття «індивідуальна валідність поведінкової сигнатури» і розробці зручної 
процедури її обчислення. Актуальність роботи визначається відсутністю 
методів визначення валідності ідіографічних процедур оцінки особистості і 
емпіричних даних про цей важливий аспект їхньої якості, що гальмує 
впровадження наробок соціально-когнітивної теорії у практику особистісної 
діагностики.  

Як вже зазначалося вище, соціальну ситуацію можна охарактеризувати, 
надавши узагальнений опис партнера по взаємодії. На думку В. Зейес, Ю. 
Шоди і О. Ейдук, характерні для індивіда способи поведінки, які зазвичай 
приписують лише його особистості, є наслідком складної взаємодії 
індивідуальних відмінностей у когнітивно-афективній переробці соціальної 
інформації кожного з них. Саме відмінності партнера породжують той 
ситуативний контекст, в якому має формуватися поведінка індивіда, і цей 
контекст неможливо «виокремити» усередненням по всіх стосунках індивіда, як 
це робить теорія рис [4]. 

Таким чином, я пропоную розглядати особистість людини як сукупність 
тих контекстів, які вона створює для інших. Відповідно, можна висунути 
припущення, що саме ці специфічні для індивіда контексти будуть визначати й 
його хронічно активовані особистісні конструкти, якими індивід послуговується 
для опису і розуміння інших учасників соціальної взаємодії. 

Виходячи з цих припущень, було проведене дослідження навчальної 
групи студентів-соціологів НаУКМА третього курсу, яка складалася з 35 осіб. 
Протягом спільного навчання студенти мали можливість створювати один для 
одного різноманітні контексти і спостерігати за поведінкою у різних обставинах.  

Перша частина дослідження полягала у експертному опитуванні. Кожен з 
членів навчальної групи мав описати всіх інших за допомогою шести 
характеристик. Три з них були стандартними для всіх експертів – рівень 
активності, ступінь знайомства та особистісна дистанція. Три інших конструкти 
респонденти повинні були обрати самостійно, ґрунтуючись на тих 
індивідуальних особливостях, які могли виділити і оцінити на членах групи. 
Зміст цих конструктів, таким чином, опосередковано характеризує ті контексти, 
які спостерігач створює для інших студентів і, відповідно, має чутливість до 
сприйняття відповідної поведінки. Так, якщо обирається конструкт «спокійний – 
тривожний», імовірно, що експерт створює для інших контекст нервового 
напруження, хвилювання, роздратованості, критики, потреби у розумінні тощо. 

Оцінка всіх шести конструктів проводилася з використанням 
дев’ятибальної ієрархічно організованої шкали, що забезпечувала, з одного 
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боку, достатній рівень розрізнення, а з іншого не втрачала сенсу через 
надмірну деталізацію. 

Досвід використання цієї процедури в рамках учбових завдань з курсу 
аналізу даних протягом 2004-2011 років показав, що, незважаючи на достатній 
час знайомства, це завдання для багатьох з студентів було достатньо 
складним: частина плутали напрям шкали, не в змозі були обрати змістовні 
характеристики для оцінки або оцінити всіх учасників. Через ці причини значна 
частина шкал містили ідіосинкратичні помилки вимірювання й не мали зв’язку з 
іншими оцінками або самооцінками. Тим не менше, якщо особистісний 
конструкт респондента дійсно слугував йому як інструмент реального 
розрізнення особливостей поведінки інших людей, тоді кореляція оцінок з 
зовнішнім критерієм повинна відрізнятися від 0.  

В якості зовнішнього критерію виступали бали по п’яти факторах 
особистісного запитальника В5. Досліджувані заповнювали цей запитальник 
двічі з перервою у три місяці. Під час другого заповнення досліджувані 
отримували свій протокол і мали виправити помилки у відповідях, які вони 
припустили під час першого тестування. Така схема дозволяла поліпшити 
якість вимірювання особистісних рис за рахунок усунення помилок 
вимірювання. Дані по двох пред’явленнях тесту В5 усереднювалися і 
усереднені бали корелювалися з набором у 105 шкал, отриманих за допомогою 
експертної оцінки. Використання цієї процедури на масивах попередніх років 
показав, що кількість значущих зв’язків та щільність зв’язку по різних факторах 
можуть суттєво відрізнятися від однієї учбової групи до іншої. Цей факт може 
бути наслідком того, що група в цілому (її склад, структура, клімат) створює 
специфічний загальний контекст, в рамках якого окремим людям важче як 
виявляти, так і помічати певну поведінку. Наприклад, якщо в групі склалася 
атмосфера байдужості до навчання, то прояви відкритості новому досвіду не 
помічатимуться більшістю її членів. 

На основі кореляції експертних оцінок з усередненими балами по п’яти 
факторам особистості (відкритість новому досвіду, добросовісність, 
екстраверсія, приємність у спілкуванні, тривожність) відбиралися ті експертні 
шкали, які мали найтісніший зв’язок і відповідали за назвою змісту фактору. Під 
кожний фактор було відібрано по три шкали, які належали трьом різним 
експертам.  

Відібрані 15 шкал з експертної оцінки були піддані факторному аналізу 
(метод головних факторів, метод Кайзера при прийнятті рішення про кількість 
факторів, неортогональне обертання облімін, оцінка значень факторів 
регресійним методом) для того, щоб отримати інтегральні показники 
поведінкових проявів. Матриця факторного відображення наведена у таблиці 1: 

Як видно з матриці факторного відображення, відібрані шкали чітко 
згрупувалися у відповідності із змістом на фактори, які відповідають основним 
вісям п’ятифакторної моделі.  

Таким чином, кожний фактор представляє собою оцінку поведінки тими 
експертами, які здатні її розрізняти (і, за моєю гіпотезою, створювати відповідні 
для неї контексти). Оскільки кожний досліджуваний має показники факторів 
«великої п’ятірки», отримані на основі особистісного запитальника, і оцінки 
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поведінкових проявів тих самих факторів, виникає можливість обчислити 
валідність перших.  
Таблиця 1. Матриця факторного відображення експертних оцінок 
Експертні шкали F1 F2 F3 F4 F5 спільність 
(O) Вміння виконувати важкі завдання     0.508     0.49 
(O) Творче мислення     0.679     0.61 
(O) Творчість у навчанні     0.880     0.95 
(C) Успішність низька - висока 0.744         0.77 
(C) Сумлінність у навчанні 0.733         0.66 
(C) Уважність на семінарах та лекціях 0.722         0.75 
(E) Здатність успішно працювати в групах   0.808       0.65 
(E) Комунікабельність   0.668       0.60 
(E) Наскільки ця людина весела   0.775       0.76 
(A) Позитивне мислення (оптимізм)       0.674   0.68 
(A) Дружність і доброзичливість       0.469   0.72 
(A) Рівень співчутливості       0.859   0.86 
(N) Рівень конфліктності         0.743 0.74 
(N) Невротичність         0.658 0.59 
(N) Рівень агресивності         0.985 0.92 
сума квадратів навантажень 2.92 2.40 2.01 2.28 2.58  
Примітка: в матриці не показані навантаження, менші за |0.4| 
 
Традиційно критеріальна валідність оцінюються на основі кореляції тестових 
балів з зовнішнім критерієм (див. таблицю 2): 
Таблиця 2. Критеріальна валідність факторів «Великої п’ятірки» 
 F1 F2 F3 F4 F5 
O 0.093 0.022 0.602 0.089 0.092 
C 0.509 -0.029 0.052 0.117 -0.088 
E 0.054 0.744 -0.046 0.085 0.015 
A 0.512 0.167 0.305 0.687 -0.118 
N 0.315 -0.113 0.048 0.082 0.479 

 
Як показують результати кореляційного аналізу, найбільшу валідність 

мають фактори Екстраверсії (0.744) та Приємності (0.687), найменшу – 
фактори Добросовісності (0.509) та Нейротизму (0.479). Крім того, перший 
фактор експертних оцінок має проблеми з дискримінантною валідністю, 
оскільки корелює однаково тісно з Добросовісністю і Приємністю. Ці результати 
не важко інтерпретувати, оскільки два перших фактори в найбільшій мірі є 
публічно спостережуваними у соціальних взаємодіях студентів, тоді як 
добросовісність і тривожність стосуються механізмів саморегуляції, виявляючи 
себе в більшій мірі внутрішньому, а не зовнішньому спостерігачу. 

Представлені вище результати стосуються окремих номотетичних зв’язків 
між тестовими показниками і зовнішніми критеріями. В якій мірі ці зв’язки є 
корисними для висновків щодо конкретного індивіду? Класична психометрика 
дає таку відповідь на це питання: існує загальна стандартна помилка 
вимірювання, яка характеризує точність передбачення зовнішнього критерію по 
тестових балах, і ця точність буде однаковою для всіх досліджуваних, тобто, 
індивідуальної валідності не існує. 

Оскільки кожний досліджуваний при соціально-когнітивному аналізі може 
бути представлений як окрема генеральна сукупність, я пропоную оцінювати 



 
102 

індивідуальну валідність по аналогії з тим, як визначається стабільність 
поведінкових сигнатур. Розроблена процедура обчислення іпсативних 
показників валідності має наступні етапи: 

1) змінні, що відповідають тестовим балам і зовнішнім критеріям, 
піддають стандартизації, щоб усунути вплив нормативності сигнатури на 
щільність зв’язку. При необхідності здійснюється віддзеркалення змінних та 
зміна їх порядку так, щоб у двох наборах змінні йшли в однаковій 
послідовності; 

2) масив даних реструктурується так, що для кожного досліджуваного 
рядок його тестових балів (наприклад, Z_O – Z_N) стає першим стовпчиком, а 
рядок критеріальних змінних (наприклад, F_O – F_N) – другим стовпчиком 
трансформованої матриці даних. В статистичному пакеті IBM SPSS for 
Windows цю операцію можна виконати за допомогою наступної команди: 
VARSTOCASES 
 /MAKE test_scores FROM Z_O Z_C Z_E Z_A Z_N 
 /MAKE criteria FROM F_O F_C F_E F_A F_N 
 /INDEX = factor(test_scores) 
 /KEEP = name 
 /NULL = KEEP. 
SORT CASES BY name. 
SPLIT FILE LAYERED BY name. 

3) реструктурований масив даних розщеплюється за ідентифікатором 
досліджуваного (в даному прикладі це змінна name, ім’я респондента) і 
замовляється кореляція між змінними test_scores і criteria. Отриману таблицю 
кореляцій для зручності можна додатково трансформувати, користуючись 
властивостями мобільних таблиць в пакеті SPSS. 

Описана процедура була застосована до даних цього дослідження для 
обчислення іпсативних коефіцієнтів валідності. Найменше значення показника 
валідності становило -0.780, а найбільше 0.973, при цьому від’ємний або 
близький до нуля показник мали 8 досліджуваних. Скориставшись процедурою 
трансформації Фішера, я отримав усереднений іпсативний показник валідності, 
який для даних першого тестування дорівнював 0.608, а для другого 
тестування зріс до 0.631. Через невеликий об’єм вибірки таке зростання 
валідності за критерієм Ст’юдента для пов’язаних сукупностей не було 
значущим, проте напрямок змін збігається з очікуваним. 

Висновки. Соціально-когнітивний підхід має суттєві переваги перед 
традиційною теорією рис в теоретичному плані (наприклад, вдале поєднання 
ідіографічної і номотетичної орієнтацій), проте поки що характеризується 
певними обмеженнями в методичному плані. Розробка власної психометричної 
теорії слугуватиме тим важелем, який здатний порушити статус-кво. 
Проведений аналіз продемонстрував корисність розробленої процедури 
обчислення іпсативної (індивідуальної) валідності, яка, на додаток до 
іпсативної надійності-стабільності, може становити ядро такої психометрики. 

Типове значення індивідуальної валідності для профілю за факторами 
Великої п’ятірки виявилося достатньо високим (значно вищим за показники 
стабільності сигнатур, наведені в літературі), що є наслідком більшої надійності 
інструментів для вимірювання особистісних змінних і зовнішніх критеріїв. 
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Подальші дослідження в цьому напрямку можуть стосуватися розробки 
показників іпсативної надійності-узгодженості, а також пошуку чинників, які 
впливають на низьку іпсативну стабільність і валідність сигнатур для певних 
груп досліджуваних. 
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ У СОБІ В ШКОЛЯРІВ 
ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 

В статті обгрунтовано основні підходи до пояснення чинників, що впливають на 
формування впевненості у собі в школярів підліткового віку. 

Ключові слова: внутрішні та зовнішні чинники, самосвідомість, рефлексія, 
соціалізація. 

В статье обоснованы основные факторы что влияют на формирование 
уверенности в себе у школьников подросткового возроста. 

Ключевые слова: внутренние и внешние факторы, самосознани, рефлексия, 
социализация.  

In the article basic factors are grounded that influence on forming of confidence in itself for 
the schoolboys of juvenile vozrosta. 

Keywords: internal and external factors, samosoznani, reflection, socialization 
 
Постановка проблеми. Стан психологічної практики та її теоретичного 

насичення свідчить, що вивчення проблеми впевненості людини у собі набуває 
особливої актуальності. Впевненість у собі є необхідною умовою існування 
особистості як суб’єкта активності, здатного до самостійного вибору цілей.  

Мета дослідження. Виявлення та аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників 
впливу на формування впевненості у собі в школярів підліткового віку. 
Досліджуючи психологічні особливості впевненості у собі, можна виокремити 
декілька основних підходів до пояснення чинників, що впливають на 
формування впевненості у собі в школярів підліткового віку. 

Чинник – поняття, похідне від поняття «чинити», «діяти», «здійснювати 
певний вчинок, дію», тобто, те, що чинить, здійснює вплив, діюче». Серед 
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синонімів цього поняття – поняття «фактор», яке походить від латинського 
слова «facere» («діяти», «виробляти», «примножувати»). 

Внутрішній чинник - міститься всередині будь-чого; протилежний 
зовнішньому, обернений усередину чогось. Внутрішній чинник впевненості в 
собі – це мотиваційна спонука, яка має своїм підґрунтям психологічну 
самоідентифікацію особистості її самооцінки, систему життєвих цілей і 
відповідає потребам, інтересам та моральним цінностям цієї особистості. 

Зовнішній чинник – міститься зовні; протилежний внутрішньому. Зовнішній 
чинник впевненості в собі – це вплив інститутів соціалізації на засвоєння 
особистістю соціальних ролей, духовної культури, соціального досвіду, 
становлення особистості, засвоєння нею вимог суспільства, придбання 
соціально значимих характеристик свідомості і поведінки. 

На формування впевненості у собі впливають внутрішні (самосвідомість, 
досвід особистості, рефлексія) чинники та зовнішні (інститути соціалізації): 
інститут сім’ї, інститут освіти, інститут релігії, інститут культури, особливості 
ставлення)  

В дослідженні ми виокремили чинники, що впливають на розвиток 
впевненості у собі в школярів (Рис.1). 

Із схеми ми бачимо, щодо внутрішніх чинників впевненості у собі 
належать: самосвідомість, досвід особистості, рефлексія; до зовнішніх чинників 
впевненості в собі належать: інститут сім’ї, інститут освіти, інститут релігії, 
інститут культури, особливості ставлення. 

Внутрішні чинники. Аналізуючи внутрішні чинники впевненості у собі 
доцільно звернути увагу на вивчення проблеми самосвідомості. Проблеми 
формування свідомості, її сутність, співвідношення свідомості і самосвідомості 
цікавили ще філософів Стародавнього світу, періоду Середньовіччя, епохи 
Відродження. Видатні вчені Європи XVII–XІХ ст. Р. Декарт, Д. Локк, Ф. Гегель, 
Л. Фейєрбах досліджували проблеми походження самосвідомості. На їхню 
думку, вона може виникнути лише у процесі спілкування, виступаючи в різних 
формах і проходячи різні рівні свого розвитку.  

В працях вітчизняних психологів Л.С. Виготського [1], С.Л. Рубінштейна 
[9], Г.С. Костюка [7], розкрито найважливіші положення психології 
самосвідомості. Самосвідомість спрямована на пізнання внутрішнього світу 
суб’єкта і його стосунків з об’єктивною дійсністю і проявляється в самопізнанні, 
самоаналізі, самооцінці. На цій основі усвідомлюється рівень знань, досвіду і 
характер можливостей, які є базою для вироблення принципів пізнавальної і 
практичної діяльності, життєвої позиції, постановки життєвих цілей і способів їх 
здійснення. Отже однією з найважливіших сфер формування особистості є 
розвиток її самосвідомості.  

У формуванні самооцінки, самокритики та інших проявів самосвідомості 
учнів важливу роль відіграють стосунки учнів у колективі. Взаємодіючи з 
членами колективу, школяр порівнює себе з іншими дітьми, учиться 
об'єктивніше оцінювати свої фізичні й розумові сили, свої якості, знаходячи 
критерії для об'єктивної оцінки своєї діяльності. 
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Рис.1 – Схема чинників, що впливають на розвиток впевненості у собі в 

школярів. 
 
Головною характеристикою самосвідомості, як було з’ясовано в процесі 

нашого дослідження, є розуміння і сприйняття особистістю самої себе як певної 
цілісності, у визначенні власної ідентичності. Без самосвідомості, не може 
здійснюватись ні пізнання людиною соціального світу, ні соціальне 
самовизначення її в ньому [10]. 

Самосвідомості школярів важливу роль відіграють їх стосунки у колективі. 
Взаємодіючи з членами колективу, школяр порівнює себе з іншими дітьми, 
навчається об'єктивніше оцінювати свої фізичні й розумові сили, свої якості, 
знаходячи критерії для об'єктивної оцінки своєї діяльності (М.Й. Боришевський, 
І.М.Данилюк, Г.О.Карпова). Формуванню самосвідомості школярів сприяє 
усвідомлення ними структури власної мовної діяльності, володіння мовленням, 
зокрема читанням і письмом. У процесі засвоєння мови, зокрема граматики, 
об'єктами аналізу й синтезу дітей стають не тільки предмети, дії та стани, які 
означаються словами, а й самі ці слова як одиниці мовлення. Фізичні й психічні 
стани, дії та вчинки дитини відображаються в них узагальнено, у формі певних 
уявлень і понять. Завдяки цьому і про себе особисто дитина починає думати в 
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узагальнених формах, які становлять важливу основу для формування поняття 
щодо себе на таких етапах життя і розвитку.  

З приходом дитини до школи відбувається перебудова всієї системи 
відносин дитини до дійсності. Дитина зберігає численні дитячі якості - 
легковажність, безпосередність, погляд на дорослого «знизу до гори». Але в 
цей період у дитини з’являється інша логіка мислення. Навчання для неї - 
значуща діяльність. В школі вона здобуває не лише знання і вміння, але й 
певний соціальний статус. Змінюються інтереси, цінності, життєвий устрій 
дитини.  

Самосвідомість - це продукт розвитку, у дітей виникає усвідомлення 
можливості власних дій, вона починає розуміти, що не все може (початок 
самооцінки). Школяр усвідомлює свої особисті якості (добрий, уважний, 
слухняний, чесний тощо). Перш за все діти усвідомлюють ті якості і особливості 
поведінки, які найчастіше оцінюють навколишні.  

Кардинальні зміни у структурі особистості дитини, яка вступає в 
підлітковий вік, відзначаються якісним зрушенням у розвитку самосвідомості, 
через що порушуються стосунки між дитиною і середовищем, які існували 
раніше. Соціальна активність підлітка полягає у помітній схильності до 
засвоєння норм, цінностей і способів поведінки. Спілкування для підлітка у 
групі ровесників стає провідним мотивом діяльності, так що на другий план 
можуть відходити і спілкування з дорослими, і навчання. Підліток у групі може 
порівняти себе з іншими, оцінити свої успіхи і поразки, досягти належного 
статусу, отримати визнання. Тому він прагне до виховання таких якостей, що 
найбільше визнаються ровесниками (а це вже залежить від конкретного 
соціального середовища), і такої поведінки, яка відповідає очікуванням 
оточуючих. Природно, що основними джерелами впливу та інформації в 
даному випадку стають ровесники з оточення підлітка або значущі референтні 
особистості. Тобто група ровесників для підлітка є тим безпосереднім 
соціальним мікросередовищем, без якого він не може обійтися. У групі рівних 
за соціальним статусом підлітки знаходять справжній емоційний контакт і 
розуміння, тому що членів групи хвилюють одні й ті ж або близькі питання. У 
спілкуванні в такій групі вони задовольняють свої потреби щодо інформації, яка 
їх цікавить. Серед ровесників підліток має можливість утверджувати своє “я” 
шляхом демонстрації особистісних якостей в своїй діяльності, виявляючи себе 
серед собі подібних [2, 4, 8, 9].  

Таким чином група диктує школяреві форми поведінки і формує в нього 
відповідні позиції та ставлення до себе й до людей, які його оточують. У 
навчальному процесі необхідно передбачати ситуації, що дають можливість 
школярам самореалізуватися, сприяють розвитку впевненості в собі; 
створюють умови для виконання школярами різних ролей, самостійного 
прийняття рішень, здійснення свідомого вибору.  

На основі критичного аналізу поглядів різних авторів, зробимо висновок 
про те, що під самосвідомістю розуміється: динамічна система уявлень людини 
про саму себе; усвідомлення нею своїх фізичних, інтелектуальних та інших 
якостей,самооцінка цих якостей; суб’єктивне сприйняття зовнішніх факторів, 
що впливають на особистість. 

На думку В.П. Коновалова самосвідомість є первинною для успішної 
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соціальної адаптації особистості в суспільстві. При цьому процес 
вибудовування самосвідомості відбувається з перших днів народження людини 
через залучення людини до законів, духовної і художньої спадщини роду або 
суспільства. 

Такий же значний вплив на розвиток впевненості у собі спричиняє 
зовнішній чинник впевненості у собі – досвід особистості. Ми виокремили 7 
типів досвіду особистості; соціальний, інструментально - операційній, 
індивідуальний, ситуаційний, діяльнісний, особистісний, мнемічний, 
особистісний. 

Соціальний досвід, „закодований” в культурі суспільства, буде засвоєний 
дитиною тільки за умови активності її самосвідомості, за умови усвідомлення 
своєї взаємодії з оточуючим соціумом. 

Кожна особистість у процесі соціалізації перебуває на позиції суб’єктності: 
усвідомлює себе серед інших людей, свої зв’язки з ними і досвід спілкування, 
приймає соціальні цінності і відбирає життєві смисли, встановлює зв’язки з 
культурним простором, етносом. У цій ситуації самовизначення індивід виявляє 
життєтворчість, у якій формується соціальний досвід особистості як 
передумова та результат її соціалізації. З цього випливає, що формування 
життєвого досвіду особистості відбувається не тільки в результаті зовнішньо 
регламентованих соціалізуючих впливів, але й у результаті суб’єктивних 
виборів, детермінованих внутрішніми особливостями особистості. Людина 
„пропускає” через себе різні форми буття. Усвідомлення власної значимості, 
пережита життєва ситуація, вчинок-вибір інколи виявляються значно 
значимішими для соціального досвіду людини, ніж вплив офіційних норм [3, 7]. 

У формуванні такої складної і тонкої системи, як соціальний досвід 
людини, важливим є не сила зовнішнього впливу сама по собі, а відповідна 
самоорганізація і самовизначення особистості в цьому зовнішньому впливові. 
Система виховання як педагогічна організація процесу оволодіння особистістю 
соціальним досвідом повинна виходити з усвідомлення багатокомпонентності 
цієї системи досвіду, змінності всіх її складових, домінуванні в ній такого 
компонента, як самовизначення особистості.  

Дитина оволодіває соціальним досвідом різними шляхами:  
По-перше, це оволодіння відбувається стихійно, бо дитина з перших 

кроків свого буття вибудовує індивідуальне життя. Як член суспільства, вона не 
пасивно втілює впливи оточуючого середовища, а, включаючись у спільні з 
іншими людьми акти поведінки, засвоює соціальний досвід. 

По-друге, оволодіння соціальним досвідом реалізується також як 
цілеспрямований процес, як нормативне (спеціально організоване 
суспільством у відповідності з його соціально-економічною структурою, 
ідеологією, культурою, цілями) виховання, освіта, навчання. 

По-третє, соціальний досвід дитини складається й спонтанно. Сучасна 
наука (фізіологія, етологія) на емпіричному матеріалі виявила феномени 
природженої адаптованості людини до умов оточуючої її реальності. Це дає 
можливість припустити, що людина успадковує певні „знання” про світ як 
сукупність пристосувальних досягнень поколінь предків, накопичених в ході 
еволюції [9]. 
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Визначення кожної особистості як суб’єкта соціалізації в процесі 
цілеспрямованого, організованого виховання означає, що через власну активну 
діяльність людина може самореалізуватись, самоактуалізуватись, 
самовизначитись. За цією моделлю виховання виходить за межі 
загальноосвітньої школи в простір закладів додаткової освіти, громадські 
організації, сфери дозвілля.  

Таким чином джерела людської діяльності містяться в предметному 
середовищі, в соціальному досвіді людства. Соціалізація особистості в цьому 
розумінні є процесом засвоєння нею соціального досвіду. Значення діяльності 
в ньому полягає в тім, що через розпредмечення форм культури, 
акумульованих у соціальному досвіді, відбувається розпредмечення також 
суб’єктності індивіда, зміни в його особистісних якостях [6]. 

Досвід на думку О.М. Лактіонова, - це така психологічна реальність, яка 
завжди стосується конкретної людини, тобто завжди індивідуальний за своєю 
природою. 

Виявлення його загальних закономірностей і механізмів повинно 
ґрунтуватися на індивідуальних способах дій, індивідуальних цінностях, 
життєвих подіях . Із цього випливає необхідність розуміння та інтерпретації 
досвіду, як суб’єктивного чи особистого, що розглядається як найважливіша 
цінність і суб’єктивне переживання; як власність, наявність яка створює почуття 
безпеки, довіри до себе, конгруентність. О.М. Лактіонов визначає особистісний 
досвід як сукупність стійких оцінок на основі сформованої системи 
інтерпретацій. Зазначаючи ціннісну природу досвіду, вводить поняття 
ціннісного інтерпретаційного комплексу, який індивідуально своєрідний для 
кожного суб’єкта. У досвіді накопичується й інтегрується те, що цінне для нього 
самого і одночасно являє цінність для навколишнього. 

Індивідуальний досвід формується в результаті позитивних спроб та дій, і 
виконує функцію захисту від можливих помилкових дій. Кожен конструкт 
індивідуального досвіду передбачає цілісну і внутрішню недиференційовану 
констеляцію із трьох елементів: інтенціонально заданих характеристик 
ситуацій, способу дій і емоційно – ціннісної оцінки. 

Таким чином, досвід особистості є індивідуальним, суб’єктивним, який 
включає систему інтерпретаційних шкал, оцінок, схем, значень, концептів, 
відіграє роль «меж зрозумілості», «інтерпретаційних фільтрів», що забезпечує 
стабільність, цілісність особистості та можливість конструювання нового 
досвіду.  

Трьох компонентну структурно – динамічну модель досвіду розглядає 
О.М. Лактіонов, він виділяє: мнемічний досвід; особистісний; соціальний [3]. 

Отже, в кожній теорії ми бачимо досвід особистості у вигляді 
трьохкомпонентної структури. Кожен індивід у процесі соціалізації перебуває на 
позиції суб’єктності: усвідомлює себе серед інших людей, свої зв’язки з ними і 
досвід спілкування, приймає соціальні цінності і відбирає життєві смисли, 
встановлює зв’язки з культурним простором, етносом. У цій ситуації 
самовизначення індивід виявляє життєтворчість, у якій формується соціальний 
досвід особистості як передумова та результат її соціалізації. З цього 
випливає, що формування життєвого досвіду особистості відбувається не 
тільки в результаті зовнішньо регламентованих соціалізуючих впливів, але й у 
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результаті суб’єктивних виборів, детермінованих внутрішніми особливостями 
особистості. Людина „пропускає” через себе різні форми буття. Усвідомлення 
власної значимості, пережита життєва ситуація, вчинок-вибір інколи 
виявляються значно значимішими для соціального досвіду людини, ніж вплив 
офіційних норм. 

У формуванні такої складної і тонкої системи, як соціальний досвід 
людини, важливим є не сила зовнішнього впливу сама по собі, а відповідна 
самоорганізація і самовизначення особистості. 

Проведений у роботі Романця В.А. аналіз переконує в тому, що рефлексія 
це певна акція, спрямована на усвідомлення власних дій людини, розкриття 
їхніх канонів, що постають в об’єктивній дійсності [10]. 

У ході теоретичного аналізу наукових даних встановлено, що рефлексії 
властиві інваріативність у її семантичному визначенні, це : 

1) осмислення мислення; 
2) аналіз знання з метою отримання нового знання; 
3) самоспостереження за станом розуму або душі; 
4) дослідницький акт спрямований людиною на себе [1, 9] 
5) відображення людиною своєї внутрішньої психічної діяльності, 

психічних станів і якостей; 
6) усвідомлення людиною того, як вона сприймається іншими людьми;  
7) здатність одночасно утримувати у свідомості вихідну ситуацію [2, 5]. 
Складовими рефлексії є змістовий компонент, що характеризує її 

предметний аспект, і динамічний компонент, пов’язаний зі способом її 
виникнення. Змістову сторону рефлексії обумовлює її предмет. Залежно від 
якого виділяють її два основних типи – внутрішню (інтрапсихічну) та зовнішню ( 
інтерпсихічну). Перша співвідноситься з рефлективністю як здатністю до 
самосприйняття змісту своєї власної психіки та його аналізу, друга – зі 
здатністю побудови і відтворення у своїй свідомості напряму думок, почуттів 
суб’єкта по комунікації. Що передбачає поряд із рефлексивністю, як здатністю 
«стати на місце іншого», також і механізми проекції, ідентифікації, емпатії.  

Зрештою рефлексія функціонує у процесах самопізнання, 
самооцінювання, самоосмислення, самоаналізу, зумовлюючи появу нових 
якісних знань про себе як суб’єкта. 

 Будучи одним з основних механізмів суб’єктивного розвитку людини, 
рефлексія забезпечує:  

1) здатність суб’єкта реконструювати й аналізувати побудову своєї думки, 
виділяти її склад і структуру;  

2) пошук нового знання всередині себе, завдяки чому забезпечується 
процес самопізнання;  

3) аналіз процесу мислення;  
4) розмежування та диференціацію явищ, притичини яких лежать в 

середині та поза суб’єктом. Функції роблять рефлексію однією з головних 
суб’єктивних характеристик людини.  

 Рефлексія – це здатність до самопізнання та самоаналізу своєї 
внутрішньої психічної діяльності, психічних якостей станів. 

 Отже під рефлексією ми розуміємо свідомий і довільний процес 
осмислення та переосмислення школярем сутнісних власних ознак, 
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можливостей і досягнень, а також своїх відносин із соціальним світом, що 
виявляються в ході спілкування з іншими людьми.  

Зовнішні чинники. Третину свого життя людина навчається жити в самому 
складному з існуючих світів – у світі суспільних відносин. Цей процес одержав 
назву соціалізації. На соціалізацію школярів найбільше впливають такі зовнішні 
чинники (інститути соціалізації): інститут сім’ї, інститут освіти, інститут релігії, 
інститут культури, особливості ставлення. 

Дослідженням питань соціалізації займалися як зарубіжні ( М.Бугле, 
Ф.Г.Гіддінгс, Д.Е.Дюргейм, С.Кулі, Т.Парсонс), так і вітчизняні (М.П.Лукашевич, 
Г.М.Андреева, В.В.Москаленко, Б.Д.Паригін) вчені.  

Аналіз праць науковців (В.Н.Лавриченко, В.В.Москаленко та ін) дозволяє 
стверджувати, що більш близьке до сучасного розуміння поняття 
«соціалізація» запропонував Д.Е.Дюркгейм. 

У вітчизняній психолого – педагогічній літературі під «соціалізацією» 
розуміється:  

 - процес становлення особистості й засвоєння індивідом соціального 
досвіду, цінностей, норм, установок, властивостей суспільства, соціальних груп 
до яких він належить (Т.Н.Бурга, В.І.Лозова, Г.В.Троцко, І.А.Хохленкова, 
А.А.Яременко); 

 - форма впливу, що спрямована на формування заданої поведінки дітей 
та молоді в суспільстві (Л.А.Чулкова); 

 - соціальна адаптація та відображення індивіда (М.А.Галагузова, 
А.В.Мудрик); 

 - засвоєнням індивідом соціального досвіду, входження до системи 
соціальних зв’язків, а також відтворення системи зв’язків індивіда за рахунок 
його активної діяльності (Г.М. Андрєєва, А.Й.Капська, М.Фіцула, В.Шепель); 

 - процес входження у соціальне середовище і суспільство в цілому та 
пристосування до нього (Б.Д.Паригін) [ 7, 8]. 

 Таким чином вітчизняні науковці під соціалізацією розуміють процес та 
результат виховної діяльності всіх соціальних інститутів. 

У суспільстві на розвиток соціальних процесів істотно впливають 
сформовані соціальні утворення — соціальні інститути. Інституціональні форми 
— соціальні утворення забезпечують в суспільстві розвиток та переміщення 
соціальних спільностей, соціальних груп, надають стійкість і певність 
соціальним зв'язкам. Соціальний інститут виникає тільки тоді, коли виникає 
соціальна потреба і функціонує доти, поки існує потреба.  

Візьмемо дію в соціальній структурі суспільства соціального інституту 
сім'ї: по-перше, це сукупність суспільних цінностей (любов, ставлення до дітей, 
сімейні правила і обставини); по-друге, переплетіння різних соціальних статусів 
і ролей (статуси і ролі чоловіка і дружини, дитини, підлітка, братів, сестер та 
ін.), за допомогою яких здійснюється сімейне життя. 

Соціальні інститути діють в системі соціальних структур в інтересах 
людей з метою задоволення їх потреб. Процес інституалізації включає в себе 
низки моментів: 

1. Однією з необхідних умов появи соціальних інститутів слугує відповідна 
соціальна потреба.  
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2. Соціальний інститут утворюється на основі соціальних зв'язків, 
взаємодії і відносин конкретних осіб. 

3. Третім важливим елементом інституалізації є організаційне 
оформлення соціального інституту [ 8].  

Отже, кожен соціальний інститут характеризується наявністю мети своєї 
діяльності, конкретними функціями, що забезпечують досягнення такої мети, 
набором соціальних позицій і ролей, типових для даного інституту. До 
зовнішніх чинників впевненості в собі ми віднесли: інститут сім’ї, інститут освіти, 
інститут культури, інститут релігії, особливості ставлення. 

 

Таблиця 1. Дії батьків, що сприяють та перешкоджають формуванню впевненої 
поведінки у підлітків. 
Чинники, що сприяють розвитку 
впевненості 

Чинники, що перешкоджають 
розвитку впевненості 

Схвалення, намагання знайти 
позитивні сторони навіть в негативних 
моментах. 

Постійна критика, ігнорування 
позитивних моментів. 

Послідовність і своєчасність в 
застосуванні заохочень і покарань 

Черезмірне захвалювання, 
підкреслення тільки позитивних 
моментів, підкреслення неадекватно 
високої самооцінки. 

Збагачення поведінкового 
репертуару, навчання діям в 
різноманітних ситуаціях 

Відсутність у підлітка таких справ, які 
б він виконував би самостійно. 

Єдині вимоги всіх членів сім’ї. Демонстрація батьками власної 
невпевненої поведінки (агресивність, 
сором’язливість, відсутність 
наполегливості в досягненні своїх 
цілей і відстоюванні вимог). 

Адаптування вимог дорослих до 
особливостей підліткового віку. 

Недостатнє спілкування батьків з 
дитиною, відсутність емоційного 
контакту, формальний характер 
спілкування. 

Підкреслення реальних досягнень 
підлітка 

Постійне порівняння підлітка з 
іншими 

 

Цінність родини як соціального інституту довгий час недостатньо 
враховувалась. Найбільш сильні прихильності в родині, тому вона вважається 
основною формою соціалізації. Вплив сім’ї на розвиток дитини припадає на 
перші роки життя, але це не означає, що роль сімейного виховання знижується 
по мірі дорослішання дитини. Саме батьки повинні стежити, щоб в дитини 
склалися психологічні риси, властиві школяреві. Дослідники стверджують, що в 
сім’ях, де контакти відзначаються міцністю, виявом поваги до дітей, у них 
активніше формуються такі особистісні якості, як доброзичливість, 
співпереживання. Усе це підвищує їхню комунікабельність, забезпечує активно 
– позитивне входження до групи однолітків. Особливості взаємодії батьків і 
дітей поступово закріплюються в їхній власній поведінці, стаючи моделлю 
контактів з оточуючими людьми. Формування впевненої поведінки школярів в 
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значній мірі залежить від того, в яких умовах відбувався і відбувається процес 
соціалізації в сім’ї, як складаються їх стосунки з батьками [4, 7]. 

Для ілюстрації цієї залежності наведемо таблицю ( табл.1) відображаючи 
дії батьків, які сприяють або перешкоджають формуванню впевненої поведінки 
у підлітків. 

Формування й розвиток особистості (табл.1) відбувається під впливом 
об’єктивних умов сімейного життя (сімейних взаємин, батьківського прикладу). 
Зміст сімейного виховання визначається духовною культурою батьків, їхнім 
досвідом соціального спілкування, сімейними традиціями. Один із основних 
чинників належить педагогічній культурі батьків. 

Висновки. Таким чином, внутрішні чинники впевненості у собі до яких 
належать: самосвідомість, досвід особистості, рефлексія так і зовнішні чинники 
впевненості в собі: інститут сім’ї, інститут освіти, інститут релігії, інститут 
культури, особливості ставлення впливають на формування впевненості у собі 
в школярів.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

У статті розглядаються основні тенденції конфліктності та причини конфліктів, 
що виникають у студентському середовищі, рекомендації керівному складу, науково-
педагогічним працівникам щодо подолання конфліктних ситуацій в навчальних групах.  
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Ключові слова: навчальна діяльність, конфлікт, середовище, адаптація, 
профілактика. 

В статье рассматриваются основные тенденции конфликтности и причины 
конфликтов, которые возникают в студентской среде, рекомендации руководящему 
составу, научно-педагогическим сотрудникам относительно преодоления конфликтных 
ситуаций в учебных группах.  

Ключевые слова: учебная деятельность, конфликт, среда, адаптация, 
профилактика. 

The article reviews the main trends of conflicts that arise in students' environment, the 
causes of conflicts, especially in high school Ukrainian students, and represents recommendations 
for overcoming the conflicts in educational groups. 

Keywords: conflict, environment, adaptation, training activities, prevention.  
 
Актуальність дослідження. Проблематика конфліктної взаємодії була 

актуальною впродовж усього існування людської цивілізації, адже розвиток 
соціуму є безперестанним створенням та подоланням конфліктних ситуацій. 

Конфліктна взаємодія особливо гостро відчувається в перехідні та кризові 
моменти розвитку людства (адже численні війни та революції є по суті 
конфліктами найвищої міри напруженості). Упродовж доволі значного відрізку 
часу головним виявом конфлікту вважалася збройна боротьба, що 
пояснюється відсутністю вагомих важелів цивілізованого розв'язання 
конфліктів. У радянські часи існувала тенденція до приглушення та знецінення 
конфліктів, що зумовлювалось концепціями «єдиного радянського народу» та 
побудови безкласового суспільства. Утім, це аж ніяк не свідчило про 
безконфліктність радянського суспільства. Демократичному врядуванню 
властиве цивілізоване ставлення до конфліктів, згідно з яким конфліктна 
взаємодія розглядається як «норма» людського спілкування.  

Ознайомлення з літературою на теми конфліктної взаємодії доцільно 
розпочати зі студіювання праць мислителів та теоретиків з обраної 
проблематики. При цьому слід враховувати, що первинні напрацювання на 
теми конфліктів тісно пов’язані із зародженням системних знань про матерію, 
суспільство та його розвиток. Давні греки, наприклад, поставили питання про 
конфліктну взаємодію в руслі вчення про протилежності та їх роль у виникненні 
речей. Геракліт характеризував рух як процес, який відбувається внаслідок 
боротьби протилежностей, а соціальний конфлікт змальовував у вигляді війни 
– «основи усього сущого» («Війна – батько всього і цар всього…»). Арістотель 
основне джерело конфліктів вбачав у відмінностях між окремими особами і 
групами людей, наголошуючи на позитивній ролі держави у вирішенні 
конфліктів («Держава є інструментом примирення людей»; «Людина поза 
державою агресивна і небезпечна»). 

Формування конфліктології як окремої науки пов’язується з утвердженням 
практики демократичного врядування і припадає на другу половину ХХ ст. Воно 
пов’язується передусім з іменами Л. Козера (Л. Козьера) та Р. Дарендорфа, які 
обґрунтували ідею позитивної функції соціального конфлікту (концепція 
«позитивно-функціонального конфлікту») та теорію «конфліктної моделі 
суспільства». На початок ХХІ ст. конфліктологія вже міцно утвердилася як один 
з важливих напрямків дослідження соціуму, що підтверджується і фактом 
присудження Т. Шеллінгу Нобелівської премії за опрацювання 
конфліктологічної концепції «гри» з нульовою та ненульовою сумою. 
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Разом з тим, аналіз проблеми психологічних особливостей конфліктної 
поведінки суттєво пов'язаний із конфліктом як формою взаємодії між людьми; 
зумовлений психологічними причинами, що викликають конфліктну поведінку; 
розкриває сутність конфліктної особистості як джерела міжособистісних 
конфліктів. 

Метою статті є визначення особливостей конфліктності у студентському 
середовищі, які детерміновані процесом глобальних криз в України й 
пов’язаними із цим змінами в економічній, соціальній і духовній сферах життя.  

Як свідчить практика, вміння жити та навчатись в умовах вищого 
навчального закладу, бажання конструктивно співпрацювати, уникати складних 
ситуацій у міжособистісної взаємодії безпосередньо пов’язане з індивідуально-
психологічними особливостями студентів та відповідною організацією 
навчально-виховного процесу у ВНЗ. Звідси важливої теоретичної і практичної 
значущості набуває вивчення проблеми міжособистісної взаємодії студентів у 
різних життєвих ситуаціях.  

Вивчення науково-психологічних джерел свідчить про те, що окремі 
проблемні питання, пов’язані з вивченням міжособистісних стосунків, 
розглядали у своїх працях такі дослідники як: В. Агєєв (психологія 
міжособистісних та міжгрупових стосунків), О. Бодальов (особистість та 
спілкування), Л. Гозман (психологія емоційних стосунків), Є. Головаха, 
Н. Паніна (психологія людських взаємин), О. Єршов (міжособистісні конфлікти у 
колективі), М. Коган (проблема міжсуб’єктивних стосунків), Я. Коломинський 
(психологія взаємовідносин у колективі), В. Мясищев (психологія стосунків), 
М. Обозов (психологія міжособистісних стосунків), Б. Паригін (соціально-
психологічний клімат у колективі), Є. Руденський (спілкування як взаємодія 
соціальних суб’єктів), В. Трусов (психологія міжособистісного впливу та 
оцінювання), Є. Цуканова (психологічні труднощі міжособистісного спілкування) 
та ін. Однак, не зважаючи на значний інтерес дослідників до цієї проблеми, в 
умовах навчальної діяльності, вона ще залишається малодослідженою. 
Підтвердженням такої думки служить те, що на сьогоднішній день у науково-
психологічній літературі практично відсутні праці, в яких були б розкриті та 
проаналізовані проблемні сфери міжособистісних стосунків серед студентства, 
виявлені основні причини виникнення проблемних міжособистісних стосунків у 
процесі навчання та дозвілля.  

На основі аналізу науково-психологічної літератури, ми прийшли до 
висновку, що серед дослідників існує різне розуміння сутності та змісту поняття 
міжособистісні стосунки ”. У словнику практичного психолога С. Головіна 
зазначено, що це є взаємозв’язки між людьми, що суб’єктивно переживаються, 
об’єктивно виявляються в характері і способах взаємних впливів людей в ході 
спільної діяльності та спілкування ”.  

На думку дослідників у структуру взаємодії входять: суб’єкти взаємодії, 
взаємний зв’язок, взаємний вплив один на іншого, взаємні зміни суб’єктів 
спілкування. Взаємодія складається із дій, які визначають: діючий суб’єкт; 
об’єкт дії чи суб’єкт, на який спрямовано вплив; метод дії чи спосіб 
використання засобів впливу; реакція індивіда, на якого впливають чи 
результат дії. Протиріччя сучасного суспільства пронизують політичну, 
соціально-економічну, духовну сфери суспільного життя. Проявом кризи 
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суспільства є різке зростання соціальної напруги, яка в свою чергу може 
переростати в конфлікт. Комплекс проблем, пов'язаних з теорією конфліктів, 
привертає увагу українських політологів, соціологів, істориків та гуманітаріїв 
взагалі, оскільки питання існування соціальних, етнічних, релігійних чи 
політичних конфліктів тривалий час не ставилося зовсім. У силу обставин 
одним з актуальних напрямків є вивчення причин міжособистісних конфліктів, 
тому що надається можливість більш ефективно й усвідомлено 
використовувати різноманітні технології вирішення й переробки конфліктів, що 
враховують не тільки джерела конфліктів і особливості їхнього прояву, але й 
ступінь глибини тієї або іншої причини міжособистісного конфлікту. 

Студентський вік характеризується як період інтенсивного психічного, 
особистісного й інтелектуального розвитку. Основні досягнення цього віку 
пов’язуються дослідниками із входженням молодих людей у різні соціальні 
групи й засвоєнням ними нових ролей під час взаємодії. 

Загалом взаємодію як процес характеризують: сукупна діяльність, 
інформаційний зв’язок, взаємовплив, взаємостосунки та взаєморозуміння. Слід 
звернути увагу на те, що міжособистісна взаємодія як діалектичний процес 
представляє собою поєднання двох протилежних тенденцій: з однієї сторони - 
до співпраці та інтеграції; з іншої сторони – до боротьби та диференціації. 

Через те результати міжособистісної взаємодії можуть мати 
різноманітний характер: емоційно-позитивний (солідарність, послаблення 
напруження, схвалення) та емоційно-негативний (відхилення, напруження, 
антагонізм) [4, с. 54]. 

Крім цього міжособистісні стосунки можуть переходити у конструктивні чи 
деструктивні міжособистісні конфлікти [5]. Відповідно до сфери реалізації 
міжособистісних стосунків (виробнича, педагогічна, військова діяльність та ін.) 
проблемна міжособистісна взаємодія заважає ефективній реалізації 
відповідних функцій та виконанню поставлених завдань. У межах 
дисертаційного дослідження І. Карчевського поняття “проблемна 
міжособистісна взаємодія” ми розглядаємо як сукупність негативних зв’язків та 
дій між людьми, що можуть виявлятися у: підозрі, недовірі, протиріччі думок, 
інтризі, міжособистісних конфліктах, вербальній та невербальній агресії [10].  

Аналіз сучасних досліджень за напрямом психології міжособистісних 
конфліктів виявляє, що авторами виділяється чотири великі групи причин 
конфліктів, які провокують конфліктну поведінку особистості. До них відносять 
об’єктивні, організаційно-управлінські, соціально-психологічні та особистісні 
групи причин, зазначає А. Анцупов [1,с.342-343].  

Відомий англійський філософ Т. Гоббс вказує на три основні психологічні 
причини конфліктів: суперництво, недовіра, бажання слави [3]. Фактично Т. 
Гоббс пов’язує їх з потребами, інтересами та цілями особистості, що, на нашу 
думку, може слугувати початком відліку в систематизації психологічних причин 
конфліктної поведінки.  

Сьогодні науковцями визначається значно більша кількість психологічних 
причин появи конфліктної поведінки в усіх сферах життя людей. Особливо 
наголошує на неадекватності сприйняття особистістю інформації як безумовній 
причині конфліктної поведінки Л. Петровська [6].  

Багато дослідників вказують на таки причини конфліктів, як протиріччя, 
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пов’язані із соціально-психологічною специфікою студентів, що несе в собі 
потенціал конфліктності, обумовленої поведінковим типом «вибухової» реакції 
на зовнішні соціальні перешкоди й подразники.  

Недостатня теоретична підготовка до нових умов життя у студентському 
середовищі, також викликає кризу життєвих цілей, конфлікт цінностей, 
інтересів, масову соціальну девіантність у поведінці як форму прояву сучасних 
конфліктів. 

Пристосування до нових життєвих умов багато в чому залежить від 
особистісних якостей студента. Він застосовує ті навички, способи й методи, які 
набув у попередньому житті. Не завжди вони виявляються успішними. 
Розходження в моральних установках, нормах, цінностях, поведінці часто 
ставлять студента в конфліктну ситуацію. У групі існують свої взаємини, 
еталони й норми поведінки, внутрішньо-групові цінності й соціально-
психологічний клімат.  

Причин для конфліктних ситуацій у навчальній групі досить багато: 
особистісне суперництво, спортивні успіхи або невдачі, суперництво за увагу 
викладачів або протилежної статі, матеріальне положення, нездатність 
налагодження контактів з іншими людьми в силу особистісних якостей, 
досягнення в навчанні, науковій праці. 

Внутрішньогрупові конфлікти можуть або руйнувати структуру групи, або 
сприяти її зміцненню. Роль конфлікту у міжгруповій адаптації залежить від 
характеру питань, що становлять предмет суперечки і від типу соціальної 
структури. Ю. Растов пропонує виділити два рівня прояву конфліктів. Перший – 
це рівень свідомості у вигляді установок, настрою, очікувань, емоцій і другий – 
рівень практичних вчинків, направлених дій [9].  

На думку Т. Черкасової, до типових конфліктів на етапі навчання у вищій 
школі можна навести: конфлікти від невміння контактувати, конфлікти, що 
виникають внаслідок неадекватного сприймання сторін, нетактовності; 
конфлікти, викликані різними потягами: потребами у визнанні, неадекватністю 
сприймання, помилками виховання, небажанням зважати на думку інших; 
конфлікти, які базуються на соціальних установках – орієнтаціях до схильності 
особистості діяти певним чином; конфлікти, що будуються на принципі протиріч 
– конфлікт батьків і дітей.  

У дослідженні О. Анцупова серед причин конфліктів найпоширенішими є: 
неадекватність оцінок і самооцінок як студентів, так і викладачів; розходження 
в ціннісних орієнтаціях; невисока культура спілкування; незнання ефективних 
соціальних і педагогічних технологій, що забезпечують згуртованість колективу, 
взаєморозуміння між суб’єктами освітнього й виховного процесу; особистісні 
особливості – характер, темперамент, манери [1]. 

Як відзначає В. Журавльов, ситуації, які пов’язані з неблагополуччям у 
побуті, дуже впливають на конфліктність студентів. Це транспортні незручності, 
недосипання, відсутність культури побуту в гуртожитку, перевтома, втома, 
тощо. Крім того особистісні особливості викладачів, їх професіональний рівень, 
погана організація навчального процесу, поганий стан аудиторій, особистісні 
особливості студентів і матеріальні проблеми, можуть бути конфліктогенними 
факторами у ВВНЗ [5]. 

Причини конфліктів саме студентів можна розділити на чотири групи: 
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психологічні, соціально-психологічні, організаційно-педагогічні і соціально-
економічні. 

Психологічні особливості членів групи є найбільш типовими причинами 
конфліктів. Одні студенти впевнені, що конфлікти є наслідком розходження 
інтересів і життєвих цінностей, характерів і темпераментів, точок зору. Інші 
впевнені, що конфлікти відбуваються через небажання або нездатність членів 
групи зрозуміти іншого, надати допомогу, поважати чужі інтереси, думки й 
рахуватися з ними.  

До соціально-психологічних причин виникнення конфліктів можна 
віднести низький рівень згуртованості, антипатія, конкуренція, боротьба за 
лідерські функції в групі. 

До організаційно-педагогічних причин конфлікту можна віднести 
несправедливу оцінка викладача, лояльне або упереджене відношення 
викладача до окремих членів групи, тобто недоліки в організації навчальної 
діяльності студентів. 

Соціально-економічні причини: економічне становище, соціальний статус, 
– згадуються рідше всіх інших. Розходження членів навчальної групи за 
матеріальним становищем, соціальному статусу стають причиною конфліктів у 
тих випадках, коли «одні поважають іншого у зв’язку з матеріальним 
становищем» [5]. 

Отже, враховуючи вищезазначене ми можемо зробити висновок, що 
період навчання у вищому навчальному закладі – це період отримання знань, 
умінь, навичок, освіти, професійної кваліфікації; етап узгодження бажань, 
можливостей, активної суспільної діяльності. Цей період характеризується 
різноманітними видами активності, більш розвинутою системою соціальних 
зв’язків і відносин. 

Студентський вік – носій всіх основних характеристик і проблем 
молодіжного середовища. Він не має життєвого досвіду, схильний до 
максималізму, до перебільшення оцінки власної думки. У цей період 
формується власний світогляд, з’являється прагнення до незалежності, 
індивідуальності, оригінальності. Процес соціалізації сучасного студента 
супроводжується його психофізіологічним розвитком і проходить на тлі 
трансформації суспільства, що створює нові проблеми й ускладнює цей 
процес. 

У вищому навчальному закладі більшу роль у соціалізації студента грає 
навчальна група. Спілкуючись між собою, студенти здобувають навички 
соціальної взаємодії, збільшують набір соціальних ролей, розширюють 
уявлення про власну особистість. Розходження в моральних установках, 
нормах, цінностях, поведінці часто ставлять студента в конфліктну ситуацію. У 
навчальній групі встановлюються та існують свої взаємини, еталони й норми 
поведінки, цінності й соціально-психологічний клімат. Зіткнення різних 
тенденцій у намірах, відносинах, мотивах і поведінці може призвести до 
конфлікту. Конфлікти стають невід’ємною частиною студентського життя. 

В ході вивчення конфліктів серед студентів емпіричним шляхом було 
виявлено три типових стереотипних образи, що серед студентів мали назви 
«грубіян», «жартівник», «ідеолог», які відрізняються конфліктною поведінкою: 

«грубіян» - студент, який всі проблеми вирішує за допомогою сили, нехтує 
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інтересами інших, компенсує власну інтелектуальну недорозвиненість 
фізичним розвитком, йому характерна душевна черствість, лицемірство, 
нечесність, схильність до зрадництва, підступництво; 

«жартівник» - студент, який постійно навішує на всіх прізвиська, 
використовує злі жарти, здатний усюди влізти, постійно потрапляє у халепу; 

«ідеолог» - студент, який користується безумовним авторитетом, має 
лідерські якості, які з причин низької моральності не використовуються на 
користь колективу, здатен на серйозні продумані вчинки деструктивного 
характеру, має усталений світогляд.  

Дослідження показали, що більшість студентів схильні до вербальної 
агресії, яка є вираженням негативних відчуттів як через форму (суперечка, 
крик) так і через зміст словесних відповідей (погроза, прокляття). Студентів з 
даною формою агресії відрізняє, по-перше, виражена психічна 
неврівноваженість, яка проявляється у високій тривожності, відчутті 
невпевненості, неспокою, схильності до сумніву.  

По-друге, для них характерна депресивність: занижений фон активності, 
настрою і працездатності.  

Таким чином, уникнути конфліктів неможливо, але є спосіб уникнути 
їхнього руйнівного впливу на взаємодію людей - навчитися вибирати ефективні 
стратегії врегулювання конфліктних ситуацій, що дозволяють не тільки 
конструктивно вирішувати виникаючі проблеми, але й зберігати міжособистісні 
відносини на високому рівні.  

Висновки. Підсумок роботи сформував шляхи психологічної корекції 
конфліктної поведінки серед студентів та оптимізації міжособистісних їх 
стосунків, за умов негативного впливу деструктивно-конфліктних студентів: 

o проведення заміщення міжособистісних конфліктів спільними для 
конфліктерів завданнями, спортивними змаганнями, ігровими 
тренінгами; 

o нейтралізація впливу конфліктної особистості організаційно-
адміністративним, колективним та психологічним впливом; 

o організація роботи консультативного пункту (силами штатних 
психологів та відділом виховної роботи);  

o проведення індивідуальних психологічних консультацій (силами 
найбільш підготовлених вихователів, юристів, психологів); 

o виділення серед студентів факультетів "групи посиленої уваги" (ті, що 
мають проблеми з адаптаційним періодом);  

o компенсація міжособистісного конфлікту шляхом переведення його у 
площину колективної дискусії, обговорення, коли оприлюднюється суть 
та зміст конфлікту, дії сторін, мотивація учасників, позитивні та 
негативні наслідки, особистісний зиск від конфлікту та інше. 

Огляд психолого-педагогічної літератури та аналіз наявних даних щодо 
проблемної міжособистісної взаємодії студентів під час навчання та дозвілля 
засвідчив відсутність науково-обґрунтованих праць, присвячених психологічній 
діагностиці та попередженню проблемної міжособистісної взаємодії студентів, 
наданню психологічної допомоги суб’єктам та об’єктам проблемної 
міжособистісної взаємодії. На нашу думку серед перспективних напрямків 
подальших досліджень даної проблеми є розробка психологічного 
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інструментарію діагностики та попередження проблемної міжособистісної 
взаємодії студентів у ВНЗ. Крім цього потребують подальшого вивчення шляхи 
виявлення проблемних сфер міжособистісної взаємодії студентів та засоби і 
можливості їх усунення. 
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ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
В статті детально розглядається феномен емоційної компетентності 

особистості. Окреслено проблемні аспекти даного конструкту: відсутність 
діагностичного інструментарію, тривалість тренування, проблема популяризації. 

Ключові слова: емоційна компетентність, емоційний інтелект, діагностичний 
інструментарій, популяризація. 

В статье детально рассматривается феномен эмоциональной компетентности 
личности. Обрисовано проблемные аспекты данного конструкта: отсутствие 
диагностического инструментария, длительность тренировки, проблема 
популяризации. 

Ключевые слова: эмоциональная компетентность, эмоциональный интеллект, 
диагностический инструментарий, популяризация. 

The phenomenon of emotional competence of personality is in detail examined in the 
article. The problem aspects of this konstrukt are described: absence of diagnostic tool, training 
duration, problem of popularization. 

Keywords: emotional competence, emotional intellect, diagnostic tool, popularization. 
 
Актуальність. Розгляд поняття емоційної компетентності вже 

привернув чисельну увагу та став асоціюватися із психологічним здоров’ям, 
благополуччям людини. Дослідники-науковці та практики виявили нагайну 
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необхідність звернутися до щільного вивчення емоційного світу особистості як 
головного регулятора її життєвої стабільності. Зазначається, що такі 
компоненти емоційної сфери особистості, як емоційна стійкість, емоційне 
саморегулювання, емоційний інтелект та емоційна компетентність, відіграють 
не менше значення ніж психічна, соціальна, інтелектуальна сфери. В останні 
роки роль емоційного життя людини зросла, це позитивний крок у розвитку 
суспільства. Емоційно врівноважена, емоційно компетентна особистість – це 
людина, яка з успіхом долає перешкоди на шляху до цілі, здатна само 
мотивувати себе, перебуває у злагоді із собою, здатна розуміти свій емоційний 
світ та інших навколо, вдумливо підходити до розв’язування життєвих 
труднощів, характеризується відкритістю до навколишнього світу. Життєвий 
шлях, який емоційно навантажений кожної миті, який несе як емоційно 
позитивні переживання, так і емоційно негативні, потребує від нас емоційної 
розумності, емоційного самовдосконалення як засобу у досягненні успішної 
самореалізації особистості, відкриття та вияву власного потенціалу. Потрібно 
усвідомити, що розуміння емоційного світу – це шлях до професій “людина-
людина”, це неминучий першопочаток для усіх успішних починань, до 
глибокого розуміння себе та взаєморозуміння.  

Мета статті полягає у розгляді феномену емоційної компетентності 
особистості в аспетах окреслення проблемних чинників даного конструкту. 

На даному етапі, у зв’язку із вищезгаданим, перед нами постає ряд 
проблемних аспектів, які необхідно окреслити: 

- необхідність вивчення феномена емоційної компетентності; 
- відсутність діагностичного інструментарію для вивчення емоційної 

компетентності; 
- тривалість тренування емоційної компетентності; 
- проблема популяризації емоційної компетентності. 
Поняття емоційної компетентності більш пізнє утворення, ніж емоційний 

інтелект. Поняття емоційний інтелект з'явилось у перебігу в психологічній 
літератур із виходом у світ відомої монографії Говарда Гарднера “Frames of 
mind” у 1983 р. В ній фактично вперше було обгрунтовано необхідність 
переглянути тлумачення поняття інтелект, що вимірювалось за допомогою 
коефіцієнту інтелектуального розвитку ІQ, розширивши його.  

Гарднер висловив припущення, що існує не один єдиний тип інтелекту, 
який впливає певним чином на успіх життєдіяльності людини, а скоріше 
достатньо широкий спектр підвидів інтелекту з сьома основними варіантами 
цих підвидів. Запропонований ним перелік підвидів інтелекту включав: 
вербальний, логіко-математичний, просторовий, кінестичний, музичний та 
емоційний види інтелекту [3]. Останній Гарднер підрозділив ще на два підвиди: 
внутрішньоособистісний і міжособистісний. Міжособистісний інтелект 
характеризує вміння людини взаємодіяти з іншими людьми. 
Внутрішньоособистісний інтелект передбачає вміння людини 
самореалізуватись у житті, мотивувати себе на активну діяльність, досягнення 
успіху. 

В останні роки з'явилось багато публікацій, переважно зарубіжних, в яких 
дослідники обгрунтували більш детальне визначення поняття емоційного 
інтелекту. 
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В роботах Мейера і Саловея пропонується більш деталізоване 
тлумачення компонентів емоційного інтелекту, яке можна розглядати як 
подальший розвиток розуміння концепції емоційного інтелекту, запропонованої 
Гарднером. 

Властивості, притаманні людині, яку можна охарактеризувати як таку, що 
володіє емоційним інтелектом, охоплюють п'ять основних здібностей. 

Перша реалізується у вигляді усвідомлення людиною власних емоцій. Ця 
властивість вважається провідною в емоційному інтелекті, бо спроможність 
керувати власними емоціями, регулювати їх виявлення починається з того 
моменту, коли людина зрозуміє причини виникнення в неї переживань, їх 
характер та інтенсивність. Спроможність усвідомити свої істинні переживання і 
зрозуміти їх походження дає можливість людині краще впоратись з ними. 

Другий компонент емоційного інтелекту виявляється у вигляді 
регулювання емоцій. Можливість регулювати власні переживання базується, як 
зрозуміло, на їх самоусвідомленні. Управління власними емоціями виявляється 
у вигляді зусиль заспокоїти себе, позбавитись тривожного стану, який виникає, 
суму, або роздратованості. Люди, які не володіють такою властивістю, постійно 
перебувають у стані дистресу та безпорадних спроб подолати власні негативні 
почуття. У той час як ті, що мають здібності контролювати емоції, значно 
ефективніше та швидкіше долають небажані емоційні стани. 

Третій компонент емоційного інтелекту був визначений як спроможність 
мотивувати себе до діяльності. Він реалізується у зусиллях людини 
спрямувати власні емоції на користь досягнення мети діяльності, на 
самомотивування на нові досягнення, на креативну діяльність. Одним з 
компонентів спроможності мотивувати себе на досягнення мети діяльності є 
самоконтроль. Він реалізується у вигляді вміння відкладати отримання 
миттєвого задоволення заради досягнення більш значущої віддаленої мети. 
Автори стверджують, що наявність у людини спроможності відкладати 
задоволення миттєвих імпульсів є дуже важливою передумовою її подальшої 
успішної діяльності. 

Четвертий компонент емоційного інтелекту трактується як розпізнавання 
та розуміння емоцій, що виникають в інших людей. Ця здібність реалізується, 
зокрема, у вигляді виявлення емпатії. Люди, які спроможні виявляти емпатію, є 
більш чутливими до слабких соціальних ознак, які вказують на те, що інші 
оточуючі їх люди мають якісь проблеми чи переживання і їх необхідно 
врахувати у спілкуванні. 

П'ятий компонент емоційного інтелекту реалізується у вигляді вміння 
підтримувати доброзичливі відносини з оточуючими. Він розглядається 
авторами, цілком справедливо, як своєрідне мистецтво позитивного ставлення 
до інших людей, як дуже цінна соціальна навичка, що реалізується у 
спроможності людини впоратися з емоціями, які виникають при взаємодії з 
іншими людьми. 

Визначення емоційного інтелекту, що представлено вище, та 
характеристика аспектів його виявлення продовжують уточнюватися. Так, якщо 
у першому визначенні емоційного інтелекту, який запропонували Мейер та 
Саловей, емоційний інтелект тлумачився як “спроможність регулювати власні 
почуття та почуття інших людей, розпізнавати їх адекватно для того, щоб 
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спрямувати своє мислення та діяльність”, то переглянуте останнє визначення 
емоційного інтелекту формулюється у такий спосіб: “емоційний інтелект 
включає здібність адекватно сприймати, оцінювати та виражати емоції; 
спроможність породжувати почуття, коли вони сприяють мисленню; 
спроможність розуміти емоції та знання, що стосуються емоцій, а також 
здібність регулювати емоції, щоб сприяти власному емоційному та 
інтелектуальному зростанню”. 

Таким чином, емоційний інтелект представляє собою дуже важливу 
інтегральну характеристику особистості, яка реалізується в її здібностях 
розуміти емоції, узагальнювати їх зміст, виокремлювати емоційний підтекст у 
міжособистісних відносинах, регулювати емоції таким чином, щоб сприяти за 
допомогою позитивних емоцій успішній когнітивній пізнавальній діяльності та 
долати негативні емоції, які заважають спілкуванню чи загрожують досягненню 
індивідуального успіху. 

Поряд із поняттям “емоційний інтелект”, широкого вжитку набуває більш 
новий феномен сьогодення — емоційна компетентність особистості. Перші 
публікації по проблемі емоційної компетентності з’явилися у представника 
змішаної моделі емоційного інтелекту Д.Гоулмана. На його думку, емоційна 
компетентність включає дві складові: особистісна компетентність, куди входять 
розуміння себе, саморегуляція та мотивація, і соціальна компетентність, яка 
охоплює емпатію та соціальні навички [1]. 

Слід стисло охарактеризувати представлені блоки:  
1. Розуміння себе - знання власних станів, переваг, ресурсів та інтуіції: 

емоційне розуміння себе (розуміння власних емоцій та їх наслідків); адекватна 
самооцінка (знання власних сил та меж); впевненість в собі (правильна оцінка 
власних достоїнств та здібностей). 

2. Саморегуляція - управління власними внутрішніми станами, 
імпульсами, ресурсами: самоконтроль (контроль над руйнівними емоціями та 
імпульсами); надійність (відданість нормам честі та чесності); сумлінність 
(відповідальність за свої дії); пристосованість (гнучкість за необхідності змін); 
відкритість новому (готовність працювати з новою інформацією та новими 
підходами). 

3. Мотивація - емоційні тенденції, які управляють чи полегшують 
досягнення цілей: мотив досягнення (прагнення до поліпшення чи до 
вдосконалення); обов'язковість (відданість цілям групи чи організації); 
ініціатива (готовність використовувати всі можливості); оптимізм (завзятість у 
досягненні мети, незважаючи на перешкоди та невдачі). 

4. Емпатія - чутливість до почуттів, потреб та турбот інших: розуміння 
інших (сприйнятливість до почуттів та поглядів інших, активний інтерес до їх 
турбот); сприяння розвиткові інших (сприйнятливість до потреб інших людей у 
розвитку і підтримка їхніх здібностей); орієнтація на обслуговування (розуміння 
та задоволення потреб інших); використання різноманіття (забезпечення 
сприятливих можливостей для різних людей); політична чутливість (розуміння 
відносин влади та емоційних переваг у групі). 

5. Соціальні навички - вміння викликати бажані реакції у інших: 
переконання (володіння ефективними тактиками переконання); комунікація 
(відкрите сприйняття та переконливий зворотній зв'язок); розв'язання 
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конфліктів (обговорення та розв'язання суперечностей); лідерство (надихання 
та управління індивідами і групами); каталізація змін (ініціювання чи управління 
змінами); створення зв'язків (формування ділових взаємовідносин); 
співробітництво та кооперація (спільна робота заради спільної мети); здатність 
працювати в команді (забезпечення групової взаємодії у досягення спільної 
мети). 

Як бачимо, так як і у випадку із емоційним інтелектом, усі здібності, 
представлені Д.Гоулманом, у якості структурних компонентів емоційної 
компетентності, відносяться не лише до емоційної сфери особи. Очевидно, що 
мова йде про більш широкі здібності соціальної регуляції та адаптації, не 
виключаючи емоційних явищ. 

Більш пізніми є дослідження емоційної компетентності Керолін Саарні. 
Дослідниця представляє емоційну компетентність у вигляді набору з восьми 
видів здібностей чи вмінь: усвідомлення власних емоційних станів; здатність 
розрізняти емоції інших людей; здатність використовувати словник емоцій та 
форми вираження, прийняті в данній культурі; здібність симпатичного та 
емпатичного включення в переживання інших людей; здібність розуміти, що 
внутрішній емоційний стан не обов'язково відповідає зовнішньому вираженню 
як у самого індивіда, так і у інших людей; здібність справлятися зі своїми 
негативними переживаннями; усвідомлення того, що структура та характер 
взаємовідносин в значній мірі визначається тим, як емоції виражаються у 
взаємовідносинах; здібність бути емоційно адекватним, тобто приймати власні 
емоції, якими би унікальними чи культурно детермінованими вони не були. 

Емоційна компетентність - сукупність знань, вмінь та навичок, які 
дозволяють приймати адекватні рішення та діяти на основі результатів 
інтелектуальної обробки зовнішньої та внутрішньої емоційної інформації. Саме 
емоційний інтелект надає нам інформацію щодо емоційного світу особистості. 
Обізнаність у власному емоційному світі, а точніше, власне ставлення до 
обізнаності, це той відтінок, який відкриває нам дорогу для подальших 
теоретичних і емпіричних досліджень новітнього феномена сьогодення - 
емоційної компетентності. 

Таким чином, поступово приходимо до висновку, що емоційна 
компетентність сприяє підвищенню адаптивних здібностей індивіда, 
гармонійній взаємодії із оточуючим світом, особистісному розвитку, життєвому 
успіху загалом.  

Питання про діагностику рівня емоційної компетентності – одне із 
найважливіших. Воно є логічним та наступним після окреслення конструктів 
емоційного інтелекту та емоційної компетентності. Про рівень сформованості 
емоційної компетентності судити досить важко. Її розвиток відбувається 
стихійно протягом життя, а остаточним її продуктом – не є надбання у 
матеріалізованій формі. Таким чином, відслідкувати зрушення у розвитку 
емоційної сфери особистості відносно складно. Нині вже з’явилося чимало 
методик за допомогою яких ми можемо оцінити рівень емоційного інтелекту 
особистості, проте більшість за кордоном. В основному – це вербальні 
багатошкальні тести, адекватність відповідей яких досить важко оцінити, що і є 
основним їх недоліком. Більшість із них носить комерційний характер і 
використовується у ході тренінгів та програм із підвищення рівня емоційного 
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інтелекту. Нині, на жаль, має місце говорити лише про методики емоційного 
інтелекту. Необхідного психологічного інструментарію для виявлення рівня 
емоційної компетентності не існує.  

Найбільшою популярністю для виміру емоційного інтелекту користується 
опитувальник Н.Холла. Він містить всього 30 тверджень, ступінь згоди з якими 
досліджуваний шкалює від (-3) до (+3). Даний інструментарій містить 5 шкал: 
емоційна обізнаність, управління власними емоціями, самомотивація, емпатія, 
розпізнання емоцій інших людей. На основі даної методики ми отримуємо 
можливість проаналізувати сукупність емоційних та соціальних здібностей.  

Також у наукових працях часто зустрічається згадка про методику, яка 
розроблена у Інституті психології РАН (Люсін Д.В., Марютіна О.О., Степанова 
А.С.). Вони виокремлюють два види емоційного інтелекту: 
внутрішньоособистісний та міжособистісний.  

Отже, оперувати поняттям рівень емоційної компетентності, на даний 
момент, ми не маємо права, тому як не існує жодної валідної та надійної 
методики для вимірювання конструкта емоційна компетентність. Використання 
ж інструментарію закріпленого за емоційним інтелектом для вимірювання 
емоційної компетентності призведе до досить серйозної термінологічної 
плутанини, оскільки їх ототожнення неможливе.  

Питання про тренування емоційної компетентності – це перш за все 
питання про початок формування емоційного світу особистості, це питання про 
витоки емоційної компетентності, це питання про емоційно компетентне 
батьківство.  

Ще нещодавно для успішного батьківства було достатньо стихійних 
педагогічних знань. На даному етапі актуальною залишається проблема 
емоційної компетентності батьків. В сучасному світі прогрес іде великими 
темпами і навіть для дітей висуваються вимоги, які з роками лише 
збільшуються. Поступаючи у дитячий садок та школу дитина вже повинна 
володіти певними знаннями, вміннями та навичками. Це означає, що сімейна 
освіта повинна задовольняти розвиток як емоційної, так і інтелектуальної сфер. 
У наш час, слід говорити про поняття “компетентне батьківство”. Це 
багатомірний та багатогранний феномен, який обумовлюється різними 
факторами.  

Сім’я – це особлива інтимна група, соціальне утворення, члени якого 
пов’язані родинними, емоційними вузами, взаємною моральною 
відповідальністю та взаємодопомогою. Унікальність сім’ї в тому, що вона дає 
перші уроки життя, які і закладають основу до майбутніх дій та поведінки. Слід 
сказати, що сімейне виховання є найефективнішим, тому що здійснюється 
безперервно, одночасно охоплюючи всі сторони особистості, яка формується. 
Вплив батьків на розвиток дитини дуже великий. Для маленької дитини сім’я – 
це цілий світ, в якому вона живе, діє, робить відкриття, навчається відчувати. 
Головне завдання сім’ї – це формування базової довіри до світу. Нині, батьки 
досить добре освідчені та володіють чималими знаннями щодо виховання, 
проте забувають, що мова йде про дитину, яка відчуває. Говорячи про 
компетентного батька чи мати – ми повинні говорити, в першу чергу, про 
емоційно компетентну особистість, здатну змінюватися, шукати та вчитися.  
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Глибокий постійний емоційний контакт з дитиною – це універсальний 
засіб до виховання, даний контакт необхідний у рівній мірі у будь-якому віці. 
Успішне виховання має місце лише при гармонічній взаємодії емоційно 
компетентних батьків.  

Отже, тренерами емоційної компетентності дитини виступають батьки. 
Саме емоційна багатогранність близьких – це шлях до повноцінного життя 
особистості. Слід наголосити, що вислів “розпочати із самого себе” тут набуває 
важливого значення. Усвідомити власні емоції, вміти контролювати емоційне 
життя, мотивувати та емпатувати – запорука та показник психологічного 
здоров’я майбутнього покоління, більш глобально, мирного існування націй.  

Емоційна компетентність може і повинна виступати аспектом 
спеціального тренування. Орієнтація у власному емоційному світі, а звідси, 
адекватна поведінка надасть можливість гармонійно взаємодіяти із 
оточуючими та світом загалом. Актуальність теми розвитку емоційної 
компетентності очевидна. Це не лише віяння часу, а справжня відповідь на 
запит суспільства. 

Розвиток емоційної компетентності - це розвиток здібностей та навиків 
усвідомлення емоцій, управління ними та спроможність до гармонійної 
взаємодії. Говорячи про емоційну компетентність, управління емоціями 
доречно замінити на таку складову як саморегулювання. 

На практиці нам пропонують підвищити емоційну компетентність двома 
шляхами. Перший – це тренінги та коучінг. Важливо розуміти, що дводенний 
семінар не здатен підвищити рівень емоційної компетентності, цей процес 
досить складний і, як згадувалось раніше, розпочинається комплексно вже з 
перших днів життя. Звичний спосіб реагувати, звички та установки змінити 
складно. Ефективною для підвищення рівня емоційної компетентності 
виявиться програма розтягнута у часі. На думку науковців, Д.Гоулмана та 
Р.Бар-Она – не менше шести місяців. Особливе місце слід приділити практиці.  

Інший шлях до побудови гармонійного емоційного світу – це шлях 
самостійної роботи над собою, шлях самовдосконалення. Для цього необхідна 
досить сильна самомотивація. Але це можливо. Першим кроком стане 
усвідомлення власних емоцій та розширення їх діапазону. 

Американський психотерапевт М.Розенберг виокремив три стадії розвитку 
емоцій – емоційне рабство, стадію нестерпності і емоційну свободу [2]. 

На першій стадії людина рахує себе відповідальною за почуття інших, 
вона робить все через почуття обов’язку, а іноді і страху перед тим, що 
оточуючі будуть не задоволені її вчинками. При цьому людина приховує чи 
відштовхує власні потреби, та раніше чи пізніше починає усвідомлювати, що 
оточуючі є, скоріше, перешкодою, ніж підтримкою. 

На стадії нестерпності людина розуміє, що постійна відповідальність за 
почуття інших – це пастка для неї ж самої. Вона стає злою сама на себе, але в 
той же час і на інших, так як дана злість – результат остраху та провини, як 
пережитків стадії емоційного рабства. На цій стадії людина дійсно нестерпна, 
навіть бездушна. Вона вже зрозуміла своє право на вільне вираження своїх 
потреб, проте ще не навчилася робити це так, щоб виявляти повагу до потреб 
інших.  
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І лише на третій стадії емоційної свободи людині стає ясно, що вона не 
відповідає за почуття інших, але вона приймає на себе відповідальність за 
власні наміри та дії. Вчинки емоційно вільної особистості продиктовані, в першу 
чергу, співчуттям до інших, а не острахом, провиною чи почуттям сорому.  

Високий рівень емоційної компетентності дозволяє нам знаходитися та 
жити на третій стадії, яку М.Розенберг позначив, як стадію емоційної свободи. 
На даному рівні людина здатна до самоприйняття, емоційного 
самоусвідомлення, розпізнання емоційного світу інших, емоційного 
самовдосконалення, саморегуляції. Саме на цій основі, на нашу думку має 
базуватися програма підвищення рівня емоційної компетентності, 
пролонгована у часі, націлена на те, щоб за будь-яких умов навчити 
особистість будувати відносини як із самим собою, так і з іншими. 

Висновки. У світлі вищевикладеного правомірно вести мову, на нашу 
думку, про емоційну компетентність як про дослідницький конструкт, 
самостійне психосоціальне утворення, завдяки якому можна судити про 
особистісний ріст, про професійний успіх. Конструкт емоційна компетентність 
інтегрально об’єднує в собі емоції, інтелект та волю, розвиток яких обумовлює 
успішну адаптацію особистості у соціальному оточенні та життєвих ситуаціях 
загалом. 

Емоційна компетентність відображає емоційну зрілість індивіда. Вона 
об’єднує в собі емоційні, інтелектуальні і регулятивні складові психіки. 
Виходячи із вищезазначеного, слід наголосити, що розвиток феноменів 
емоційної компетентності та емоційного інтелекту відбувається самостійними 
лініями і нині гостро постає проблема щодо створення інструментарію для 
діагностики рівня емоційної компетентності.  

Отже, людина із вищим рівнем сформованості емоційної компетентності – 
це людина із вищим рівнем розвитку власного внутрішнього світу. Емоційна 
компетентність як “мотиваційно-енергетичний ресурс” [2] особистості виявляє 
себе як чинник та показник розвитку особистості, її психологічного 
благополуччя та психічного здоров’я. Глибинний зміст даного конструкту 
вражає та дозволяє однозначно стверджувати його теоретичну та практичну 
значущість на тлі соціально-економічних умов, що склалися.  
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ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО 
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАНИХ РЕКЛАМНИХ ПРАКТИК 

В статті здійснена характеристика пізнавального потенціалу соціально-
психологічного підходу до дослідження сучасних рекламних практик. 
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В статье осуществлена характеристика познавательного потенциала 
социально-психологического подхода к изучению современных рекламных практик. 

Ключевые слова: реклама, скрытая реклама, Product Placement, потребительское 
поведение, социальная психология. 

The cognitive abilities of social-psychological аpproach which is oriented to the investigation 
of modern advertisement phenomena are characterized in the article/ 

Keywords: advertising, hidden advertisement, Product Placement, consumer behavior. 
 
Актуальність теми дослідження. Наукові дослідження останніх двох 

десятиліть у сфері економічних та соціальних наук не раз демонстрували 
значущість реклами як каналу комунікації для первинної та вторинної 
соціалізації індивідів, який може бути цілеспрямовано використаний 
відповідними суб’єктами для впливу на цінності та способи діяльності 
соціальних груп. Проте, як відомо, рекламі як соціальному та соціально-
психологічному явищу властива антиномічна суперечливість функціональних 
проявів. З однієї сторони, реклама допомагає людям орієнтуватися у 
запропонованих спектрах ідей, товарів та послуг. З іншої – кожен, хто задіяний 
у споживацьких практиках, залучається до величезної кількості рекламних 
наративів, які складно вписати в систему культурних взаємодій та співвіднести 
з нормативно-ціннісними преференціями окремого соціального суб’єкта.  

Хоча реклама як соціальне та соціально-психологічне явище має доволі 
тривалу історію свого становлення та розвитку, гносеологічний інтерес до 
реклами почав формуватися у період розвитку капіталізму ХІХ та ХХ ст. Це, в 
свою чергу, дало поштовх до розвитку маркетингового напрямку дослідження 
реклами. Зазначимо, що у більшості визначень поняття «реклама» відчутних 
вплив саме маркетингового розуміння феноменальних та процесуальних ознак 
реклами. Тому примітним може бути наступне типове визначення: «Реклама 
(advertising) – процес та засоби (преса, кіно,є телебачення тощо), за 
допомогою яких доступність та якості предметів споживання та послуг 
доводяться до громадськості [1, с. 153].  

Загалом позитивно оцінюючи дане визначення, доцільно підкреслити, що 
у ньому по суті не відображується та важлива обставина, що процес 
суспільного функціонування реклами породжує складну соціально-психологічну 
проблему, яка відображує суперечність між потребами людей в інформації, яка 
спрямована на забезпечення ефективної регуляції їх життєдіяльності та 
певними способами відображення, трансляції і конструювання реальних або 
референтних ціннісно-символічних систем, які формують зміст рекламних 
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повідомлень. Саме тому, ми вважаємо, сучасні рекламні практики цілком 
можливо ефективно досліджувати з позиції реалізації пізнавальних 
можливостей соціально- психологічного підходу.  

Враховуючи зазначене, мета статті - охарактеризувати пізнавальний 
потенціал соціально-психологічного підходу до дослідження сучасних 
рекламних практик . Запропонована у даній праці дослідницька стратегія 
передбачає постановку наступних завдань: 

- визначити пізнавальні можливості та обмеженості соціально-
психологічного підходу до дослідження типологічної специфіки прямої та 
прихованої реклами;  

- уточнити зміст понять пряма реклама» та «прихована реклама»;  
- здійснити наукову оцінку гносеологічних властивостей технології 

Product Placement як соціально-психологічного засобу застосування та 
реалізації прихованої реклами;  

- представити систематизовані дані експериментального дослідження 
ідентифікації психологічних особливостей впливу прихованої реклами на 
впізнання товару та торговельної марки. 

Зазначимо, що у другій половині ХХ століття особливого наукового 
значення та розвитку набув соціально-психологічний напрямок дослідження 
реклами у становлення і розвиток якого внесли вагомий вклад праці Дж.Міда, 
Дж.Блумера, Ч.Кулі, Дж.Хоманса, Т Шибутані, а також праці Г.Андреєвої, 
І.Вікентьєва, М.Голенбєвської, Л.Германова, В.Денісова, О.Савельєвої 
С.Селіверстова та інших вчених [2, с. 3-32]. Слід зазначити, що в 
концептуальних межах саме психологічного та соціально-психологічного 
напрямку дослідження реклами, вченими була аргументована значущість 
розрізнення прямого та прихованого (непрямого) типів рекламних практик, а 
також були здійснені конструктивні спроби наукового вивчення:  

1) прямого та прихованого впливу реклами на процеси сприйняття та 
практичного використання людьми змісту рекламних повідомлень,  

2) спеціалізованих технологій інноваційного характеру, які забезпечують 
реалізацію такого впливу.  

Водночас оцінюючи у плані пізнавальні можливості та обмеженості 
соціально-психологічного підходу до дослідження реклами. Ми вважаємо 
доцільним констатувати: 

1) соціально-психологічний підхід до дослідження реклами дозволяє 
визначити її як певний спосіб здійснення соціальних інтеракцій, тобто 
уможливлює розглядати її як специфічну та спеціалізовану комунікативну 
практику;  

2) даний підхід дозволяє з’ясувати типологічну специфіку прямої та 
прихованої реклами. Водночас цей підхід не дозволяє ефективно досліджувати 
інституціональну організацію реклами, що можливо здійснити на макрорівні 
соціологічного аналізу.  

3) питання з’ясування типологічної специфіки прямого та прихованого 
(непрямого) різновидів рекламних практик ще не отримало належної наукової 
розробки.  

Спеціально загострюючи нашу увагу на останньому із виділених аспектів, 
підкреслимо, що серед сучасних науковців  й спеціальній науковій літературі є 
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доволі поширеним розуміння прямої реклами саме в маркетинговому розмінні її 
функціональної значущості. Однак загального прийнятого визначення не існує. 
Саме тому ми пропонуємо власну дефініцію даного поняття. : Пряма реклама – 
це реклама, яка є має безпосереднє застосування як прагматичний засіб, що 
стимулює споживання певних товарів та послуг.  

Прихована реклама - що це за феномен? Якщо говорити найпростішою 
мовою, це як би випадкова поява тих або інших товарах у фільмах ат різних 
засобах масової комунікації. Природно, цей товар подається з найкращого 
боку. Кожна людина, напевно, звертала увагу, як головний герой фільму палив 
сигарету певної марки, демонстрував свій годинник в камеру або із 
задоволенням пив якийсь напій. Це і є прихована реклама. Технологічна та 
операціональна сторони прихованої реклами отримали англомовну 
ідентифікацію терміном Рroduct Рlacement [3, c. 24-25].  

На наш погляд, приховану рекламу цілком виправдано розлядати як 
альтернативу прямій рекламі, як технологічний спосіб уникнути так званого 
«рекламного фільтру», що неминуче виникає у свідомості споживача, який 
намагається захиститися від безперервного потоку інформації рекламного 
змісту. Прихована реклама - це досить великий набір технологій і методів по 
просуванню на ринок торговельної марки, послуги або компанії, які звичайно 
супроводжують пряму рекламу та спрямовані на досягнення оптимальних 
маркетингових результатів. При цьому використовуються комунікацій, що не 
входять у сферу діяльності рекламних агентств. Як вже зазначалося нами 
заходи прихованої реклами більше креативні та ефективніше, чим 
використання прямої реклами в чистому виді. 

Якщо пряма реклама спрямована, головним чином, на збільшення обсягу 
продажів, то мета прихованої реклами - домогтися ефективного позиціювання 
іміджу певного бренду та домогтися позитивного ставлення до нього 
потенційних споживачів. Як правило, методи прихованої реклами 
використовують ті рекламодавці, які приділяють велику увагу прямій рекламі і 
регулярно працюють із рекламними агентствами. Завданнями агентств, що 
займаються прихованою рекламою - запропонувати певний комплекс іміджових 
заходів, спрямованих на створення впізнання торговельної марки або продукту 
тільки він з'явиться, або просуванні на ринку, а також на зміцнення вже 
існуючого іміджу. Крім того, непряму рекламу використовують у політичних 
кампаніях, у соціальних і передвиборних проектах [див.: 4, 5,6]. 

По визначенню прихована реклама - це та реклама, у якій не 
використаний логотип або офіційний слоган рекламного замовника, не 
показана продукція компанії. До прихованої реклами варто також віднести 
неакцентоване використання логотипу або продукції компанії на тлі головного 
об'єкта рекламного повідомлення. Деякі вчені вважають, що прихована 
реклама робить могутніший вплив на аудиторію саме завдяки тому, що прямим 
об'єктом впливу на аудиторію стає саме підсвідомість. 

Основні функції прихованої реклами: 
1. Впровадити у свідомість населення ім'я й марку фірми. 
2.Отримати переваги над конкурентами, запропонувавши нову товарну 

домінанту. 
3. Створити потребу в нових видах товарів, що раніше не вживалися. 
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4. Створити антирекламу конкурентові. 
При вирішенні завдання концептуалізації поняття «прихована реклама» 

ми вважаємо важливим враховувати наступне: 
1. Базові концептуальні характеристики поняття «прихована реклама» 

загалом фіксуються у межах дихотомії «пряма реклама – приховані реклама». 
Таким чином, ці характеристики завжди будуть відзначатися певним 
релятивним змістом. 

2. Поняття «прихована реклама» є науковою абстракцією, яка слугує 
пізнавальним інструментом відображення конкретного спеціалізованого типу 
реклами. Нан наш погляд, базові типологічні індикатори прихованої реклами 
знаходять відображення у двох найважливіших сутнісних ознак поняття 
«прихована реклама». Перша ознака фіксує обставини випадкової появи тих 
або інших рекламних продуктів в ситуаціях актуалізації диспозицій, атит’юдів та 
різноманітних соціокультурних взаємодій суб’єктів суспільного життя. Друга 
сутнісна ознака - ознака «прихованості» реклами не означає виразу 
латентності рекламного продукту, його властивості відображуються і 
подаються в максимально можливій атрактивній формі. 

Приймаючи до уваги зазначені аргументи, ми вважаємо можливим 
запропонувати наступне визначення. 

Прихована реклама - це типологічний різновид рекламних практик, у 
якому в максимально можливій атрактивній формі відображуються обставини 
випадкової появи тих або інших рекламних продуктів в ситуаціях актуалізації 
диспозицій, атит’юдів та різноманітних соціокультурних взаємодій суб’єктів 
суспільного життя. 

Вочевидь, що таке розуміння засвідчує про важливість вивчення 
типологічної специфіки прихованої реклами в контексті комплексного 
дослідження гносеологічних властивостей комунікативної технології Product 
Placement за допомогою якої здійснюється прихований вплив на людей як 
споживачів рекламних продуктів. Зазначимо, що саме в межах практичного 
застосування даної технології відкривається наукова перспектива ідентифікації 
особливостей психологічного впливу прихованої реклами на споживчу 
поведінку індивідів та соціальних груп. 

У проведеному автором експериментальному дослідженні ідентифікації 
психологічних особливостей впливу прихованої реклами на впізнання товару 
та торговельної марки було здійснено визначення системи програмних та 
процедурних засад даного дослідження, а також обгрунтовано систему 
методичних прийомів та діагностичних методик для дослідження процесів 
сприйняття та запам’ятовуваності різних видів реклами і відношення до них 
респондентів ( було досліджено 94 студента старших курсів вищого начального 
закладу, термін проведення дослідження  – з 14.01 2012р. по 14,04,2012 р.). 
Кожному респондентові було детально викладено мету дослідження, його 
завдання та етапи. Психологічне обстеження пройшли всі респонденти в 
повному обсязі. Тестування проводилось в один і той же час доби, в однакових 
умовах (оптимальний комфорт приміщень відповідав санітарно-гігієнічним 
нормам та правилам, які представлені в ДСТУ України). Автором була висунута 
наступна гіпотеза: люди з переважним розвитком образної пам'яті краще 
запам'ятовують приховану рекламу в художніх фільмах, люди з переважним 
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розвитком механічної і логічної пам'яті краще запам'ятовують пряму телевізійну 
рекламу. 

В процесі дослідження були використані чотири методики: 
1. Тест для визначення обсягу образної пам'яті. 
2. Тест для визначення обсягу пам'яті при механічному і логічному 
запам'ятовуванні. 
3. Анкета 1, що виявляє запам'ятовування телереклами  
4. Анкета 2, що виявляє запам'ятовування Product Рlacement. 

У результаті порівнюється, який зі способів запам'ятовування переважає. 
Таблиця 1- Об'єднана таблиця розвитку одного з видів пам'яті і 

запам'ятовування прихованої або прямої реклами 
Прихована Пряма  Реклама 

 
Вид пам'яті 

Гарне 
запам'ят
овування 

Погане 
запам'ятову
вання 

Гарне 
запам'ятовува
ння 

Погане 
запам'ятову
вання 

Образна висока 
 (24особи.) 

75% -  
18 осіб. 

25% -  
6 осіб. 

100% -  
24 осіб. 

0% -  
0 осіб 

Образна середня  
(57 осіб.) 

79% -  
45 осіб. 

21% -  
12 осіб. 

95% -  
54 осіб. 

5% -  
3 особи. 

Образна низька 
 (9 осіб.) 

0% - 0 
осіб 

100% - 
9 осіб. 

100% - 
93 особи 

0% -  
0 осіб 

Логічна переважна  
(54особи.) 

61% -  
33 
особи. 

39% -  
21 осіб. 

95% -  
51 особа. 

5% -  
3 особи. 

Механічна 
переважна  
(18 осіб.) 

67% -  
12 осіб. 

33% -  
6 осіб. 

100% -  
18 осіб. 

0% -  
0 осіб 

 
Зібрані емпіричні дані проведеного дослідження показали, що у більшості 

опитуваних логічне запам'ятовування переважає над механічним. Перегляд 
телевізора займає в середньому близько 24% вільного часу респондентів, що 
говорить про те, що випробувані піддаються впливу телереклами. Також 
значний обсяг часу займає використання Інтернету (46%), сон (8%), 
прослуховування музики (6%) і ін. Одна половина респондентів відноситься до 
реклами позитивно, інша - ставиться негативно і нейтрально. Дві третини 
опитаних рекламі не довіряють, та вважають, що реклама відволікає від 
перегляду фільмів, за умови, що вона повторюється занадто часто. Приховану 
рекламу випробувані визначають як рекламу, що не прямо рекламує товар, а 
лише згадує про нього в фільмі, серіалі, шоу. 

Відносно питання: «Чи є реклама, що розміщена в художньому фільмі 
ефективніше рекламних роликів?» - думка респондентів розподілилася в такий 
спосіб: половина опитаних, вказують, що реклама, розміщена в художньому 
фільмі лише іноді ефективніше рекламних роликів і краще запам'ятовується, 
коли вона професійно вмонтована в сюжетну лінію фільму. Інша половина 
опитаних впевнені у тому, що реклама, розміщена в художньому 
фільмі/телешоу значно ефективніше рекламних роликів і рекламний ролик не 
завжди має більший ефект для запам'ятовування, аніж реклама, яка розміщена 
в художньому фільмі або телешоу. Більшість опитаних вважають, що 
використання прихованої реклами не може нав'язувати споживачам певний 
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стиль життя, проте менша кількість - припускає зворотне. Тому на питання - 
«Чи раціональним буде повністю заборонити Product Placement у 
телепродукції?» - половина опитаних відповіли «ні», тому що ця технологія, як 
вважають респонденти, допомагає орієнтуватися на ринку товарів і послуг. 
Однак друга половина респондентів вважає дану технологію марною витратою 
ефірного часу. 

Спираючись на результати проведеного аналізу, у дисертації 
продемонстровані можливості об'єднання отриманих емпіричних даних з 
метою встановити залежність між видами пам'яті респондентів, та процесом 
запам'ятовування прихованої та прямої реклами. 

Перевірка значущості розбіжностей між групами з різним розвитком 
образної пам’яті та домінуванням логічної або механічної пам’яті під час 
запам’ятовування прихованої або прямої реклами за допомогою критерію 
Фішера.  

Формула розрахунку критерію Фішера F 
df1 = 1 
df2 = n1+n2-2 
F = (φ1- φ2)2*n1n2/(n1+n2) 
Якщо Fфакт≥Fтабл то розбіжності між групами вважаються значущими. 
Порівняння груп з високо розвинутою та середньо розвинутою 

образною пам’яттю під час сприйняття прихованої реклами. 
Fфакт =(2,094-2,190)2*(24*57)/(24+57)=0,155648 
df1 = 1; df2 = 24+57-2=79 
Fтабл =4,0, р<0,05; Fфакт<Fтабл 
Таким чином, виявлено, що розбіжності між групами з високо розвинутою 

та середньо розвинутою видами образної пам’яті не значущі під час сприйняття 
прихованої реклами. Тобто гарне або погане запам’ятовування прихованої 
реклами буде однаковим при високому та середньому розвитку образної 
пам’яті. Ці обидві групи однаково гарно запам’ятовують приховану рекламу. 

Порівняння груп з високо розвинутою та низько розвинутою образною 
пам’яттю під час сприйняття прихованої реклами. 

Fфакт =(1,047-3,142)2*(24*9)/(24+9)=28,72 
df1 = 1; df2 = 24+9-2=31 
Fтабл =4,2, р<0,05; Fфакт>Fтабл 
Таким чином виявлено, що існують суттєві розбіжності між групами з 

високо розвинутою та низько розвинутою видами образної пам’яті під час 
сприйняття прихованої реклами. Тобто при низькому розвитку образної пам’яті 
індивідууми будуть значно гірше запам’ятовувати приховану рекламу, ніж 
індивіди з високо розвинутою образною пам’яттю. 

Порівняння груп з середньо розвинутою та низько розвинутою 
образною пам’яттю під час сприйняття прихованої реклами. 

Fфакт =(0,927-3,142)2*(57*9)/(57+9)=3,81 
df1 = 1; df2 = 57+9-2=64 
Fтабл =4,0, р<0,05; Fфакт≈Fтабл 
 
Таким чином виявлено, що практично існують суттєві розбіжності між 

групами з середньо розвинутою та низько розвинутою видами образної пам’яті 
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під час сприйняття прихованої реклами. Тобто при низькому розвитку образної 
пам’яті індивідууми будуть значно гірше запам’ятовувати приховану рекламу, 
ніж індивіди з середньо розвинутою образною пам’яттю. 

Порівняння груп з високо розвинутою та середньо розвинутою 
образною пам’яттю під час сприйняття прямої реклами. 

Fфакт =(3,142-2,691)2*(24*57)/(24+57)=3,433 
df1 = 1; df2 = 24+57-2=79 
Fтабл =4,0, р<0,05; Fфакт<Fтабл 
Таким чином виявлено, що розбіжності між групами з високо розвинутою 

та середньо розвинутою видами образної пам’яті не значущі під час сприйняття 
також і прямої реклами. Тобто гарне або погане запам’ятовування прямої 
реклами буде однаковим при високому та середньому розвитку образної 
пам’яті. Ці обидві групи однаково гарно запам’ятовують пряму рекламу, 
причому краще, ніж приховану. 

Порівняння груп з високо розвинутою та низько розвинутою образною 
пам’яттю під час сприйняття прямої реклами. 

Fфакт =(3,142-3,142)2*(24*9)/(24+9)=0 
df1 = 1; df2 = 24+9-2=31 
Fтабл =4,2, р<0,05; Fфакт<Fтабл 
Таким чином, виявлено, що не існує суттєвих розбіжностей між групами з 

високо розвинутою та низько розвинутою видами образної пам’яті під час 
сприйняття прямої реклами. Тобто як при низькому розвитку образної пам’яті, 
так і при високому, індивідууми будуть однаково ефективно (на 100%) 
запам’ятовувати пряму рекламу. 

Порівняння груп з середньо розвинутою та низько розвинутою 
образною пам’яттю під час сприйняття прямої реклами. 

Fфакт =(2,691-3,142)2*(57*9)/(57+9)=0,157 
df1 = 1; df2 = 57+9-2=64 
Fтабл =4,0, р<0,05; Fфакт<Fтабл 
Таким чином виявлено, що не існує суттєвих розбіжностей між групами з 

середньо розвинутою та низько розвинутою видами образної пам’яті під час 
сприйняття прямої реклами. Тобто як при низькому розвитку образної пам’яті, 
так і при високому, індивідууми будуть однаково ефективно (на 95-100%) 
запам’ятовувати пряму рекламу. 

Порівняння груп з переважно логічною та переважно механічною 
пам’яттю під час сприйняття прихованої реклами 

Fфакт =(1,793-1,918)2*(54*18)/(54+18)=0,21 
df1 = 1; df2 = 54+18-2=70 
Fтабл =4,0, р<0,05; Fфакт<Fтабл 
Таким чином виявлено, що розбіжності між групами з переважно логічною 

та переважно механічною видами пам’яті не значущі під час сприйняття 
прихованої реклами. Тобто гарне або погане запам’ятовування прихованої 
реклами буде однаковим як при домінуванні логічної, так і при домінуванні у 
осіб механічної пам’яті. Ці обидві групи практично однаково (на рівні 61-67%) 
запам’ятовують приховану рекламу. 

Порівняння груп з переважно логічною та переважно механічною 
пам’яттю під час сприйняття прямої реклами 
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Fфакт =(2,691-3,142)2*(54*18)/(54+18)=2,75 
df1 = 1; df2 = 54+18-2=70 
Fтабл =4,0, р<0,05; Fфакт<Fтабл 
Таким чином виявлено, що розбіжності між групами з переважно логічною 

та переважно механічною видами пам’яті не значущі під час сприйняття також і 
прямої реклами. Тобто гарне або погане запам’ятовування прямої реклами 
буде однаковим як при домінуванні логічної, так і при домінуванні у осіб 
механічної пам’яті. Ці обидві групи практично однаково гарно (на рівні 95-100%) 
запам’ятовують пряму рекламу.  

 
Таблиця 2 - Кутове перетворення відсоткових часток у кути φ 

Прихована Пряма  Реклама 
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Образна висока 
 (24особи.) 

75% - 
18 осіб. 2,09 25% -  

6 осіб. 1,04 100% -  
24 осіб. 3,14 0% -  

0 осіб - 

Образна 
середня  
(57 осіб.) 

79% - 
45 осіб. 2,19 21% - 

12 осіб. 0,92 95% -  
54 осіб. 2,69 5% -  

3 особи. 0,45 

Образна низька 
 (9 осіб.) 

0% -  
0 осіб - 100% -

9 осіб. 3,14 100% - 
93 особи 3,14 0% -  

0 осіб - 

Логічна 
переважна  
(54особи.) 

61% - 
33 
особи. 

1,79 39% - 
21 осіб. 1,34 95% -  

51 особа. 2,69 5% -  
3 особи. 0,45 

Механічна 
переважна  
(18 осіб.) 

67% - 
12 осіб. 1,91 33% -  

6 осіб. 1,22 100% -  
18 осіб. 3,14 0% -  

0 осіб  

 
В 75% випадків гіпотеза підтвердилася в аспекті фіксації стійкого зв'язку 

між розвитком різних видів пам'яті (образної, логічної і механічної) і різним 
видами реклами (пряма і прихована). При гарному розвитку образної пам'яті 
випробувані однаково добре запам'ятовують як пряму рекламу так і приховану; 
при поганому розвитку образної пам'яті випробувані добре запам'ятовують 
тільки пряму телерекламу. Випробувані з переважним розвитком логічної й 
механічної пам'яті краще набагато краще (в 95 і 100% випадків) запам'ятовують 
пряму а не приховану рекламу, що повністю підтверджує гіпотезу. 

Висновки. 1.Соціально-психологічний підхід до дослідження реклами по 
своїм пізнавальним можливостям дозволяє визначити рекламу як певний 
спосіб здійснення соціальних інтеракцій, тобто уможливлює розглядати 
рекламу як спеціалізовану комунікативну практику, а також дозволяє з’ясувати 
типологічну специфіку прямої та прихованої реклами. Водночас цей підхід не 
дозволяє ефективно досліджувати інституціональну організацію реклами, що 
можливо здійснити на макрорівні соціологічного аналізу. 2. В площині оцінки 
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перспектив подальшої наукової розробки обраної теми, слід зазначити, що 
цілком можливе подальше продовження даної роботи в аспектах створення 
нових психодіагностичних методик, та нової розробки моделі формування 
психологічної стійкості до впливу реклами.  
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к.пс.н. 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ СТРАХУ СМЕРТІ В РІЗНИХ ЖИТТЄВИХ 
СИТУАЦІЯХ: КОГНІТИВНІ, ЕМОЦІЙНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ. 

В статті проаналізовано позитивні моменти в переживанні смерті для особистості, 
їх специфіка у тяжкохворих, екстремалів, учасників духовних практик. 
Ключові слова: переживання, смерть, страх, життя. 

В статье проанализировано положительные моменты в переживании смерти для 
личности, их специфика у тяжелобольных, экстремалов, участников духовных практик.  
Ключевые слова: переживание, смерть, страх, жизнь. 

The article analyzes the positive aspects in the experience of death for the individual, their 
specificity in critically ill, extreme, participants in spiritual practices. 
Keywords: experience, death, fear, life. 
 

Смерті менше всього бояться ті люди,  
чиє життя має найбільшу цінність. 

Кант І. 
Актуальність та постановка проблеми. Проблема смерті – це вічна, 

можливо, сама хвилююча людину тема. В психологічному аспекті ця тема 
зачіпає переживання людини, пов’язані зі смертю, страх перед нею, як проявом 
реальної чи можливої розлуки з життям, випробуванням себе в переживанні 
такого страху, подолання його і пошук сенсу в житті, що межує зі смертю. 
Наукова і соціальна актуальність проблематики очевидна, оскільки стосується 
як розробки нових наукових підходів гармонійного розвитку особистості, її 
самореалізації, так і пошуку шляхів, можливостей допомоги людині у важких 
життєвих ситуаціях, у реаліях соціуму орієнтованого на прагматичні цінності.  
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Життєвий шлях особистості пов'язаний з проживанням різноманітних 
життєвих ситуацій, які по-різному впливають на трансформацію природних 
способів бачення світу, пізнання себе і ставлення до навколишнього. 

Смерть – це деяка таємниця, її не можна розкласти на складові і осягнути 
раціональними способами. Смерть індивідуальна, вона у кожного своя, і про 
розуміння смерті можна говорити тільки тоді, коли настає усвідомлення 
реальності «моєї особистої» смерті. 

Тільки розібравшись у своєму ставленні до смерті, як вважають К. Байєр і 
Л. Шейнберг, людина здатна правильно організувати власне життя. 
Усвідомлення феномену смерті відбивається на всіх життєвих планах 
особистості. 

Зустріч зі смертю вагомо впливає на людину, але її вплив на психічне 
життя людини може бути різним. Так само як і від життєвої ситуації, в якій 
людина опинилася та особистісних властивостей притаманній їй буде 
залежати те, як нею буде сприйматися, проживатися та розумітися сам 
феномен смерті.  

Аналіз наукових джерел з проблеми переживання страху смерті свідчить 
як про недостатню її розробленість у психологічній науці так і про недостатню її 
уживаність в позитивному аспекті. Більша увага цій темі приділялась у зв’язку з 
негативними, а то й патологічними змінами особистості. В той час як на 
сьогодні, з точки зору психології особистості, а саме особистісних змін (Лушин, 
Магомед-Амінов) вважається, що найсуттєвішими ситуаціями особистості є ті, 
які пов'язані з усвідомленням власної смертності (невиліковна хвороба, участь 
у бойових діях і т.д.) або зіткнення зі смертю іншого (переживання втрати 
близької людини). До того ж в екзистенційно-гуманістичній парадигмі будь-які 
критичні ситуації можна розглядати як своєрідне "зіткнення зі смертю". 
Причому, смерть у даному контексті розуміється як трансформуючий процес, 
відмова від старих, звичних способів буття і підбір та вдосконалення нових, 
більш адекватних умовам, що змінилися. Це особливо актуально з позицій 
позитивної психології, яка визнає велику роль надії в житті людини, вивчаючи 
гуманізуючу роль позитивних емоцій у життєдіяльності людини (Петерсон, 
Селінгмак, Носенко, Фредріксон та ін..). 

Викладене показує можливість як багатоаспектності вивчення проблеми 
переживання смерті так і недостатню дослідженність саме переживання страху 
смерті в аспекті позитивних змін в ситуації зіткнення з нею, так і уявляючи її, 
що накладає печатку на життєву позицію особистості. 

Мета – дослідити психологічні особливості позитивного спрямування 
переживання страху смерті в різних життєвих ситуаціях. 

Були поставлені наступні завдання: 
- систематизація досліджень переживання страху смерті в психологічній 

літературі; 
- виявлення особливостей преживання страху смерті людьми в різних 

життєвих ситуаціях.  
Теоретичні та емпіричні дослідження з психологічних проблем смерті, її 

переживання (Белоусов, 1993; Ленгле, 2004; Роменець, 2003;; Титаренко, 2003; 
Франкл, 1990; Фрейд, 1994; Ялом, 1999 та ін..) висвітлили різні підходи до 
розуміння смерті, уявлення про неї і водночас виявили недостатню чіткість і 
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аналізі переживань особистості, а саме – як процесу переживання смерті, так і 
тих емоційних модальностей переживань, які пов’язані зі смертю, зокрема, 
страху. Дослідники звертаються до життєвих ситуацій, в яких можуть 
проявлятись такі переживання. Це, в першу чергу, переживання смерті 
тяжкохворими.  

Переживання страху смерті тяжкохворими 
Онкологічні, як і всі інші важкі захворювання у багатьох хворих 

викликають хвилювання, тривогу, страх. Психіка хворого на рак у період 
розвитку хвороби багато в чому аналогічна психіці хворого, що страждає будь-
яким важким соматичним захворюванням. Для початкового періоду характерні 
певні особливості психіки, пов'язані з хворобливим процесом. Під час 
установлення діагнозу психічні розлади вичерпуються психогенними проявами. 
І спочатку це, як правило, страх перед діагнозом. 

Ялом І., спираючись на свої дослідження, пише, що під час роботи з 
хворими на рак на термінальній стадії дивувався факту того, що «багато хто з 
цих людей використовують свою кризову ситуацію і навислу над ними загрозу 
як стимул до зміни. Вони розповідали про разючі зрушення, про внутрішні 
зміни, які не можна охарактеризувати інакше, ніж "особистісне зростання"[10]: 

 зміна життєвих пріоритетів, зменшення значення життєвої тривіальності; 
 почуття звільненості: поява здатності свідомо не робити те, що не хочеш; 
 загострене переживання життя в сьогоденні, замість відкладання її до 

пенсії або до якої-небудь ще точки майбутнього; 
 переживання природних явищ: зміни року часів, зміни вітру, опадання 

листя, останнього Різдва і т.д., – як високо значущих подій; 
 глибший, ніж до кризи, контакт із близькими; 
 зменшення страхів, пов'язаних з міжособистісним спілкуванням, і 

заклопотаності відкиданням, більша, ніж до кризи, готовність до ризику. 
Проілюстрований приклад ще раз демонструє унікальну можливість 

смерті трансформувати нашу повсякденність, привносити в її течію нового 
подиху, нового вітру, нових відкриттів, переживань, можливість повернути собі 
самого себе, віднайти істинні смисли за бутафорними ілюзіями напрацьованих 
соціумом, або побудувати нові, свіжі, життєствердні смисли свого відродженого 
з попелу Я.  

Специфічні переживання страху смерті виявлені у людей ризикованих 
професій та тих, хто займається екстремальними видами спорту 

Гра зі смертю, усвідомлення ризикованості ситуації і ті відчуття, які 
виникають після перетину лінії фінішу, приземлення після стрибка, завершення 
ризикованої військової операції або операції по спасінню людей та інших 
подібних явищ, визивають специфічні емоційні стани, які хочеться пережити 
знову. 

Як правило, екстремальні види діяльності пов'язані з проникненням 
людини у сфери, які недоступні всім і кожному. У подібних умовах наш організм 
відчуває потужний стрес, переживає вітальну загрозу і, разом з тим, п'янке 
почуття оволодіння світом, подолання власної природи, страху перед 
небезпекою. Відбувається свого роду компенсація, емоційний обмін (за 
Кириленко Т.С.) – заміщення почуття власної слабкості і вразливості почуттям 
власної переваги. Досвід подолання надзвичайно корисний – людина виходить 
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в життя переможцем. З'являється можливість піднятися над випадковістю чи 
пасивністю свого існування, кинути виклик страху перед життям і смертю. 

Сьогодні психологи багато говорять про своєрідний вид адреналінової 
наркоманії. У цьому стані людина може жити тільки на межі, вона фактично 
підживлюється ситуаціями, що провокують викид адреналіну. Причому, як і при 
будь-якій залежності, їй потрібна все більша доза ризику. Людина забирається 
все вище, занурюється все глибше, їде все швидше. Більш того, вона і в 
звичайному житті несвідомо шукає ризик і небезпеку, провокує критичні 
ситуації. Подолання смерті перестає бути життєстверджуючим. Смерть 
заворожує, формуючи залежність від такої гри з нею. 

У критичній ситуації увага різко звужується, загострюється на небезпеці. 
Можна сказати, що людина перестає належати собі. Вона керована єдиним 
прагненням – усунути загрозу, вижити. Психологи називають це ефектом 
тунельного сприйняття. У цьому стані у людини загострюються всі почуття і 
відчуття, вона починає дивитися на життя по-іншому, цінячи кожен момент, 
який може виявитися останнім. Це виходить як прояв свята перемоги над 
смертю. 

На думку відомого психолога, доктора медичних наук, професора Олега 
Чабана, екстремалами не народжуються. Є, звичайно, деякий відсоток людей, 
чию пристрасть до екстриму можна пояснити наявністю біологічної 
детермінанти. Але в більшості випадків до цього схильна людина, яка пройшла 
з певними особливостями у минулому етапи особистісного формування. Якщо 
певні кризи людина не може подолати на певному етапі їх виникнення, то 
шлейф невирішеної проблеми тягнеться з малих років і це може впливати на 
формування її ставлення до смерті і до життя загалом.  

Особливого значення набуває переживання страху смерті в аспекті 
саморозвитку особистості, її духовного зростання. 

Кожен, хто досліджував природу своїх страхів, знає, що будь-який страх – 
це відображення страху смерті. Смерть зазвичай сприймається, як щось 
вороже. Проте, смерть можна зробити наставником. В східній філософії і релігії 
– це початок шляху Воїна, що в духовній традиції інтерпретується як 
самоактуалізована особистість, людина – Хазяїн свого внутрішнього світу, 
автор і режисер свого власного життєвого сценарію. Факт усвідомлення 
власної смерті краще ніколи не вважати остаточно завершеним. Пам’ятаючи 
про смерть, завжди є місце для вдосконалення. І тільки смерть визначить, як 
далеко можна просунутися в цьому напрямку. 

Люди, які займаються саморозвитком, практикують різні духовні практики, 
не лише розуміють, а й проживають усвідомлено цей процес трансформації: 
від страху та напруження до любові та творчості. 

Після повноцінного і добре засвоєного досвіду смерті-відродження, 
спостерігається значне зростання інтересу до філософії, релігії і містики. 
Індивід знаходить здатність бачити багато нових духовних вимірів в людському 
житті і відчувати присутність духовної творчої сили за явищами повсякденної 
реальності. 

Цей інтерес може прийняти чисто інтелектуальну форму,а може – 
проявитися глибоким залученням в систематичні заняття духовною практикою. 
Якщо переживання смерті та відродження супроводжується переживанням 
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космічного єдності, люди зазвичай починають сприймати себе і світ у вигляді 
духовної енергії, що бере участь у божественній грі, а повсякденну реальність, 
– як священну у своїй основі [1]. 

Знання, здобуте в результаті осягнення філософських і духовних 
параметрів оточуючої нас реальності, має тенденцію бути присутнім 
невизначено довго. Виявляючи волю, можна використовувати глибокі знання, 
отримані в результаті переживання смерті-відродження, як керівництво для 
зміни всього свого життя, розуміння того, що позитивне ставлення до життя і 
глибоке відчуття сенсу свого існування неоднозначно залежать від складних 
зовнішніх обставин, це залежить від самої людини, від її здатності до 
фундаментального прийняття життя.  
 

Таблиця 1 - Особливості позитивних аспектів переживання смерті в різних 
життєвих ситуаціях 

Ситуація Особливості переживання страху смерті 

1. Кризова 
ситуація 
невиліковної 
хвороби 

Спрямованість переживань через визнання смерті до 
особистісного зростання (І.Ялом): 

- зміна життєвих пріоритетів, зменшення значення 
життєвої тривіальності, інтенсивності її переживань; 
- почуття звільненості: поява здатності свідомо не 
робити те, що не хочеш; 
- загострене переживання життя в сьогоденні.  

2. Ситуація 
ризику в 
діяльності 

Переживання виклику самій смерті, нагадуючи собі, що 
таке життя.  
Святкування перемоги над смертю як можливості 
піднятися над випадковістю чи пасивністю свого 
існування, цінуючи кожен момент життя.  

3. Заняття 
духовними 
практиками 

Переживання і розуміння смерті як порадника, що вказує 
на шлях, розкриває приховані смисли, відновлює до 
нового життя, як процесу трансформації: від страху та 
напруження до любові та творчості, як джерела пізнання 
та самопізнання. 
- Вищий страх, який пережили та подолали, може 
стати джерелом пізнання. 

 

У таблиці 1 подано узагальнену інформацію, яка розкриває основні 
особливості позитивних аспектів переживання смерті в різних життєвих 
ситуаціях, а саме: ситуація тяжкої хвороби, ситуація ризику та ситуація 
саморозвитку, заняття духовними практиками. Як бачимо, в кризовій ситуації 
позитивний аспект переживання смерті проявляється в моменті особистісного 
зростання – появі відчуття свободи, зменшення значення життєвої 
тривіальності; в ситуації ризику – це переживання перемоги над можливою 
смертю; в ситуації заняття духовними практиками – це переживання смерті як 
порадника, як стимулу до життя. 

Отже, існують позитивні аспекти ставлення до смерті, переживання 
смерті в різних ситуаціях її проявленності. Нас цікавить питання особливостей 
переживання саме страху смерті особистістю в різних умовах життєвих 
ситуацій.  
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У нашому дослідженні вибірка була презентована трьома групами 
досліджуваних: тяжкохворі, люди, що займаються екстремальними видами 
спорту та люди, що орієнтовані на саморозвиток. Всього в дослідженні 
прийняли участь 76 осіб. Для отримання інформації про ставлення до смерті та 
переживання страху смерті нами була розроблена анкета опитувальник з 
метою виділення емоційних, когнітивних і поведінкових аспектів ставлення 
людини до смерті, щоб отримати цілісне уявлення про дане явище. Також було 
запропоновано ряд питань, що дозволили отримати додаткову інформацію про 
особистість: віра, сім’я, діти, відчуття самотності, страхи, відношення до 
самогубства, до смертельного покарання злочинців, втрати тощо, значимість 
яких може зіграти вагому роль у подальшому розкритті теми страху смерті та 
використання цих показників у подальших дослідженнях.  

Питання, представлені в анкеті, були спрямовані на виявлення тих чи 
інших емоційних реакцій стосовно смерті, виявлення емоційного відношення до 
цього факту («які емоції переживаєте, коли чуєте про смерть?», «позначте 
Вашу реакцію на слово «смерть»»), когнітивного розуміння («смерть – це…», 
«життя – це…») та поведінкового ( «коли Вам страшно, що Ви, як правило, 
робите?», «коли відчуваєте загрозу життю, ваші дії?») тощо. Питання, 
запропоновані досліджуваним, були як відкрито проективного характеру задля 
уникнення нашарування стереотипних уявлень про такі категорії як життя та 
смерть, так і закриті, що вимагали лише відповіді «так/ні».  

За даними, отриманими за допомогою розробленої нами анкети-
опитувальника, було виділено три аспекти (емоційний, когнітивний та 
поведінковий), у координатах яких було висвітлено особливості ставлення та 
переживання людьми страху смерті залежно від умов життєвої ситуації, в якій 
людина знаходиться. Використовуючи якісний (контент-аналіз) та кількісний 
(аналіз відсотків) методи обробки даних було отримано наступні результати. 
Таблиця 2. Ставлення до смерті та переживання її в різних умовах його 
виникнення за анкетою-опитувальником 

Тяжкохворі Екстремали Учасники духовних 
практик 

Когнітивний аспект 
Смерть – Невідомість, 
скінченність 

Життя – Боротьба, 
випробування, радість 

Когнітивний аспект 
Смерть – Скінченність 
Життя – Боротьба, 
випробування 

Когнітивний 
аспект 
Смерть – Перехід, 
дорога, пошук 
Життя – Розвиток 

Емоційний аспект 
Сум, горе, страх 

Емоційний аспект 
Сум, цікавість, 
розгубленість, байдужість 

Емоційний аспект 
Сум, цікавість 

Поведінковий аспект 
Боротьба (29,6%)  
Уникнення (22,2%) 
Підтримка рідних / 
друзів  
Молитва    (14,8%)  
Свій варіант   
Медитація (3,7%) 

Поведінковий аспект 
Боротьба (35,7%) 
Намагання не думати про 
це (25%) 
Медитація (21,4%) 
Свій варіант (14,3%) 
Нічого не роблю 
(бездіяльність) (3,6%) 

Поведінковий 
аспект 
Медитація (61,9%) 
Молитва (19%) 
Свій варіант (19%) 
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Як бачимо, в кожній із груп в переживаннях ставлення до смерті і страху 
перед нею наявні свої особливості представлених аспектів переживання. 

Для групи тяжкохворих характерні наступні особливості проживання 
страху смерті: смерть як така сприймається в категоріях скінченності або 
невизначеності. Це можна пояснити специфікою життєвої ситуації, в яку 
потрапила людина. Хвороба, особливо якщо вона невиліковна, з моменту 
ураження людини, змінює її життя і сам процес існування. У ситуації з 
невиліковною хворобою визначеності не існує: є або кінець самого життя або 
його невизначеність у випадку продовження. Водночас, в цій ситуації 
очікування смерті життя сприймається у категоріях радості та випробування. 
Категорія радості виступає тут як процесуальна характеристика життя, яка 
наповнює проживання кожного моменту радістю, неповторністю, красою, 
прекрасним. На фоні перспективи смерті, життя виступає як таке, що дало 
можливість пережити відчуття щастя, любові, пристрасті, кохання тощо. Життя 
виступає джерелом, яке породжує всю різнобарвність переживань і почуттів, які 
поглинаються страхом при загрозі перекриття цієї життєдайної сили джерела. 
Щодо сприйняття життя, його бачення як випробування, яке треба пройти і 
вибороти собі право жити далі, можна припусти, враховуючи різне бачення 
життя як радості і як боротьби/випробування, що на таке сприйняття впливає 
різна часова орієнтація. Людина, що переживає ситуацію тяжкої хвороби, має 
високий рівень танатичної тривожності, переживає негативні емоції стосовно 
перебування в цій життєвій ситуації при відповіді на питання, що для неї є 
життя, може опиратися на досвід минулого і надання цінності тому щастю, яке 
вона мала і переживала до хвороби, а може тлумачити значення життя через 
актуальну ситуацію в теперішньому, в якій вона опинилася, і повинна боротися 
за нього до кінця. Обидві позиції є по-своєму ресурсні, хоча робота з кожною з 
них буде розбудовуватися по-різному.  

Емоційний аспект переважно представлений емоціями суму, горя та 
страху. Емоція суму переважно спрямована в минуле або майбутнє, 
супроводжується відчуттям безпомічності та розчарування. Хвора людина 
опиняється в ситуації безпорадності, оскільки не може повернути час назад, до 
того моменту, коли хвороби ще не було, і не може перескочити у майбутнє, яке 
залишається невизначеним.  

Емоція горя є центральною емоцією втрати, яка супроводжується 
почуттям самотності, жалості до себе, непотрібності іншим. Горе – це не просто 
одне з почуттів, це ціла система. На психологічному рівні головні акти містерії 
горя – не відрив енергії від втраченого об'єкта, а прилаштування образу цього 
об'єкта для збереження в пам'яті. Людське горе не деструктивне (забути, 
відірвати, відокремитися), а конструктивне, воно покликане не розкидати, а 
збирати, не знищувати, а зберігати в пам'яті. Тяжкохвора людина може 
втратити не лише одну з частин свого тіла, а й втратити попередній спосіб 
життя, роботу, сім’ю, друзів, самооцінку, цінності або й сенс життя. І небажаним 
наслідком часто стає те, що людина починає ділити своє життя до і після 
хвороби, роблячи в своїй пам’яті акцент на тому, що саме до хвороби вона 
жила, раділа, розвивалася, а після – все це стало неможливим.  

Емоція страху – найсильніша за своїм енергетичним наповненням. Страх 
виникає або ж актуалізується при небезпеці або загрозі життю. У ситуації 
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невиліковної або тяжкої хвороби страх піднімається із несвідомого і починає 
активно функціонувати, уражаючи найслабкіші місця людини. Страх у такому 
випадку виступає як агресор, який буде вести супротив проти самої смерті, а 
для битви з таким союзником потрібно чималий ресурс, який він буде черпати з 
самої людини. Важливо, що людина усвідомлює цей страх і визнає його, що 
відкриває можливість перенаправити його з позиції агресора в позицію 
співпраці й прийняття. У такому випадку, не виключене вивільнення від 
поглинання страхом смерті і тоді сили людини можуть бути спрямовані у русло 
росту, розвитку та творчості. 

Поведінковий аспект має найширший спектр прояву, як видно з табл. 2. 
Найпоширенішим способом дій в цій ситуації є спосіб боротьби зі своїм 
страхом – близько 30 %. Дещо з незначним відривом (22,2%) йде реакція 
уникнення, намагання відійти від будь-яких дій стосовно страху. Підтримка 
рідних і друзів характерна лише для цієї групи досліджуваних, що може бути 
пояснено специфікою самої життєвої ситуації. Людина, яка тяжко хворіє, 
потребує елементарно фізичної допомоги і підтримки, яка часто 
супроводжується моральною і духовною підтримкою. 

В групі екстремалів відмічено наступні особливості переживання страху 
смерті. Аналізуючи когнітивний аспект, ми бачимо, що смерть як така 
сприймається в категоріях скінченності, як і у випадку з тяжкохворими, однак 
має інший емоційний відтінок. Людина-екстремал, ризикуючи, кожного разу 
робить вибір, де ставками є життя та смерть. Розуміння смерті як скінченності 
лише доводить факт прийняття ставки, де людина віддає собі належне за ту 
дію, яку вона робить, навіть, якщо ця дія буде останньою в її житті. Цінність 
переживань, які людина отримує в екстремальних ситуаціях, які вона свідомо 
сама собі створює, значно вище ніж життя без цих переживань. Життя 
відповідно сприймається в категоріях випробування і боротьби. Але, якщо у 
тяжкохворих таке розуміння життя було вироблене в результаті потрапляння в 
ситуацію тяжкої хвороби і потреби боротися за своє життя, то у екстремалів 
таке розуміння життя є природнім за їх особистісним складом і внутрішнім 
потягом до пригод. Якщо людина, яка пережила тяжку хворобу, переборола 
свої страхи і має досвід таких перемог у минулому, то вона не буде свідомо 
шукати ситуацій, де б вона знову могла б пережити схожі відчуття. Тоді як 
людина-екстремал постійно знаходиться в цьому пошуку. 

Цікаві результати отримані при аналізі емоційного аспекту страху смерті. 
Емоційний аспект представлений значно ширше від двох інших груп 
досліджуваних. Екстремали відмітили найширшу палітру переживань. Це і сум, 
і цікавість, і розгубленість і, навіть, байдужість. Стосовно емоції суму можна 
сказати одне, що ця емоція є центральною у всіх трьох групах і може 
відтворювати культурно-історичний або ж національний момент у відношенні 
до смерті. Для екстремалів характерна емоція цікавості, яка є однією із 
найважливіших позитивних емоцій. Зацікавлена людина завжди почуває себе 
піднесеною, бадьорою. Соціальні функції цікавості багатозначні. Вона керує 
діяльністю людини з перших її кроків і є головним внутрішнім чинником 
розвитку особистості. Емоція цікавості невипадково є домінантною саме у групі 
екстремалів, так як має у своєму потенціалі дещо ризиковане і бунтівне. Емоція 
цікавості не дозволяє зупинятися на досягнутому, вона завжди рухає вперед, 
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так як за кожним наступним кроком є можливість зробити ще один. Водночас, 
представлена у них емоція розгубленості характерна у випадках 
невизначеності і не до кінця сформованих уявлень про певне явище, яке ще не 
набрало певного довершеного смислу, може передувати страху, хоча страх, як 
емоцію, ця група не відмітила. Емоція байдужості може проявлятися при 
знеціненні того чи іншого явища. У випадку, коли людина-екстремал 
неодноразово доводила собі, що вона може переграти і кинути виклик смерті, 
може наступити момент знецінення вірогідності втратити своє життя. Однак, 
частіше, ця емоція може виступати і маскою, за якою криється значно глибше 
почуття страху.  

Поведінковий аспект представлений переживанням дій боротьби (35,7%) 
зі своїм страхом, що не лише відтворює локальну ситуацію страху, а й саме 
відношення до життя. На другому місці (25%) залишаються, як і у випадку з 
тяжкохворими, дії уникнення. Проте, з’являється з незначним відривом (21,4%) 
від уникнення такий спосіб само регулятивних дій як медитація. І зовсім 
незначний відсоток (3,6%) екстремалі визнає можливість бездіяльності: якщо 
страшно – боюся, і нічого з цим непотрібно робити.  

Для групи осіб, які займаються духовними практиками, характерні свої 
особливості проживання страху смерті. Смерть як така сприймається в 
категоріях переходу, дороги, пошуку, що можна пояснити специфікою 
сприйняття і пізнання світу і себе в цьому світі через призму тих духовних 
вчень, які сповідує людина. Якщо дві попередні групи розглядали смерть як 
щось скінченне, то орієнтовані на саморозвиток взагалі відкидають ідею про 
скінченність, розкриваючи смерть у її процесуальності через рух, подорож, 
стрибок у невідоме, перехід у нові, незвідані виміри, тощо. Смерть постає не як 
грізний факт неминучості, а як можливість і єдино важлива потенція буття 
видозмінювати себе і рухатися далі. Життя відповідно розкривається у 
категоріях розвитку, творчості, Божого дару, пізнання. Якщо у двох попередніх 
групах дихотомія життя і смерті різнилися за своїм смисловим навантаженням, 
то в групі, орієнтованих на саморозвиток, розуміння життя і смерті не лише 
гармонійно доповнюють один одного, а й цілісно співіснують в єдиному 
просторі: через тотожність кінця і початку. Розуміння смерті у цій групі має 
глибше розкриття ніж у двох попередніх, розгортаючи себе не лише через факт 
смерті тіла, а й сягаючи понять духовної смерті, екзистенціальної кризи, тощо. 

Емоційний аспект проявляється через емоцію суму та цікавості, природа 
яких була описана вище. Однак, якщо у екстремалів емоція цікавості виступала 
рушійною силою до конкретної фізичної дії як спосіб перевірки себе і свого духу 
на міцність, то у випадку з людьми, які орієнтовані на саморозвиток, ця емоція 
має дещо відмінний вектор дії, акцентуючи увагу на можливості рухатися не 
лише в заданих рамках, а й сягнути за їх кордони – пізнавати себе і світ не 
лише в його очевидних проявах, а й сміливість рухатися в трансцендентне.  

Поведінковий аспект проявляється через медитативні дії, відсоткова 
частка яких складає майже 62% дій, які заявила дана група. Медитація – це 
один із способів саморегуляції емоційної сфери людини, який дозволяє через 
споглядання, усвідомлення, трансформацію або ж прийняття, плідно 
працювати з негативними емоціями і інтегрувати їх у творчість. Не менш 
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цікавим способом саморегуляції для цієї групи є молитва, яка також має в 
основі співналаштування на тонку матерію духовності в людині. 

Співставляючи прояви переживання смерті та страху перед нею, що були 
виявлені у різних групах за різних умов зіткнення зі смертю, зазначимо, що 
виокремлені нами три аспекти її переживання (когнітивний, емоційний, 
поведінковий) дозволили цілісно розглянути це явище і зробити наступні 
висновки: 

- усвідомлене переживання емоції страху перед смертю виявили лише люди, 
які були тяжкохворими, тобто в умовах, які мало залежать від них в умовах 
невиліковної хвороби, визнаючи при цьому важливість боротьби зі смертю, 
як позитивну спрямованість на життя; 

- емоція цікавості при переживанні смерті, як ставлення до неї, виявилась 
важливою і для групи екстремалів, і для тих, хто проходить духовні практики, 
це найваживіша позитивна емоція, як необхідний поштовх до пізнання себе і 
світу; 

- незалежно від умов зустрічі зі смертю, при її переживанні виявлена емоція 
суму, можливо, як прояв культурно-історичного моменту у ставленні до 
смерті; 

- когнітивний аспект переживання смерті представлений дихотомією «смерть – 
життя» має спільні прояви у тяжкохворих та екстремалі в координатах 
«смерть – скінченність», «життя – випробування/боротьба», і специфічний: 
«смерть – дорога, перехід», «життя – розвиток» в учасників духовних 
практик; 

- поведінковий аспект переживання смерті, представлений діями боротьби 
проти страху перед нею у групах тяжкохворих і екстремалі та медитативними 
діями в учасників духовних практик, що може виступати поштовхом до життя. 

Отже, в переживанні смерті в різних життєвих ситуаціях присутні і емоції 
суму, і страху, і цікавості, і розгубленості, що визначають позитивну 
спрямованість життя при зустрічі зі смертю, прийняття його як дару і радості, і 
випробування, і розвитку, проявляючись у діях боротьби проти смерті, 
уникнення її і виходу в духовний світ.  

Специфіка появи таких переживань, а, особливо, позитивних моментів в 
них, в аспекті обумовленості їх не лише ситуаційними чинниками, а й 
індивідуально-особистісними, як основа для розробки корекційних, 
підтримуючих програм, становить перспективи подальших досліджень у 
розкритті ресурсних можливостей людини при переживанні смерті та страху 
перед нею.  
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ 
СТУДЕНТІВ 

У статті розглянуто питання соціальної адаптації студентів до навчання у ВУЗі. 
Показано роль комунікативної компетентності у соціальній адаптації студентів в 
процесі навчання. Проаналізовані можливі шляхи підвищення комунікативної 
компетентності, зокрема тренінгові програми. 

Ключові слова: комунікативна компетентність, соціальна адаптація, розвиток, 
навчання, тренінгові програми, студенти, юнацький вік.  

В статье рассмотрен вопрос социальной адаптации студентов к обучению в 
ВУЗе. Показана роль коммуникативной компетентности в социальной адаптации 
студентов в процессе обучения. Проанализированы возможные пути повышения 
коммуникативной компетентности, в частности тренинговые программы. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, социальная адаптация, 
развитие, обучение, тренинговые программы, студенты, юношеский возраст. 

In the article the question of social adaptation of students to university is considered. The 
role of communicative competence in the social adaptation of students in the process of learning 
was shown. There are analyzed possible ways to improve the communicative competence, 
particularly training programs. 

Keywords: communicative competence, social adaptation, development, training, students, 
youth age 

 
Актуальність. Основною метою вищої школи є задоволення потреб 

особистості в отриманні відповідної освіти. Для цього особистість, яка 
впродовж життя засвоює багатство соціальних ролей, в умовах вищої 
професійної освіти виконує роль студента. Студент активно пристосовується 
до вузівської організації учбового і позаучбового процесу, включається в 
систему міжособистісних стосунків, засвоює вимоги і норми студентського 
життя, традиції учбового закладу, і таким чином, соціально адаптується до 
умову ВУЗу. Соціальна адаптація студентів стосується не лише процесу 
засвоєння юнаками норм студентського життя, але й включає їх в систему 
міжособистісних стосунків групи. 

Метою статті є визначення змісту комунікативної компетентності та її 
ролі у соціальній адаптації студентів; аналіз умов її розвитку засобами тренінгу.  

Аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури свідчить про 
те, що вивчення процесу соціальної адаптації і комунікативної компетентності є 
теоретично і практично значущою проблемою, оскільки вони визначаються як 
одна з найважливіших умов пристосування до колективу. В наукових 
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дослідженнях виділяються наступні види адаптації: біофізіологічна, в тому 
числі психофізіологічна, загальнопсихологічна, професійна чи навчальна і 
соціальна адаптація, в тому числі соціально-психологічна. Адаптація в 
психолого-педагогічній літературі розглядається як процес пристосування 
будови і функцій організму до змін умов існування. 

Особистість в малій соціальній групі тісно пов’язана з соціальним 
середовищем (спочатку новим). Соціальна адаптація розуміється як активна 
взаємодія особистості із соціальним середовищем, з метою погодження їхніх 
інтересів (Д. В. Ольшанський, Б. Д. Паригін та ін.). Соціальна адаптація 
розглядається як процес активного пристосування особистості до нових для неї 
соціальних умов життєдіяльності, в процесі якої людина виступає об’єктом 
впливу соціального середовища і активним суб’єктом, який усвідомлює вплив 
цього середовища. 

При адаптації особистості в малій групі, колективі провідну роль грає 
потреба в самоствердженні в різних формах і видах діяльності. Ця потреба 
виступає як системна і відносно самостійна, як одна з основних і актуальних. 

Визначаючи соціальну адаптацію відносно умов вузівського середовища, 
можна виділити точку зору А. В. Петровського, згідно з якою соціальна 
адаптація студентів — це процес засвоєння молодою людиною норм 
студентського життя, включення в систему міжособистісних стосунків, освоєння 
статусу студента та його ролей. 

Соціальний статус студента вимагає від нього виконання соціальних 
ролей з організації учбової та позаучбової діяльності, прийняття соціальних 
норм та правил даного учбового закладу, встановлення стосунків з 
оточуючими. 

Адаптація студента (а особливо першокурсника) відбувається успішно 
тоді, коли студент адекватно оцінює ситуацію, обирає один із соціально 
схвалюваних варіантів своїх дій і успішно використовує можливості його 
реалізації. Позитивний результат при цьому полягає в досягненні студентом 
психологічної комфортності в освітньому просторі університету. Процес 
соціальної адаптації студентів складний, багатоаспектний і залежить від 
багатьох чинників: вікових особливостей даної групи, організації учбового 
процесу, психологічного комфорту особистості, ціннісних орієнтацій, рівня 
мотивації, взаємодії зі студентами і викладацьким складом, самоорганізації та 
самоконтролю, комунікативних та організаційних здібностей, особистих 
особливостей студента. 

В процесі професійної підготовки у студента — майбутнього спеціаліста 
формуються певні професійно важливі якості, що визначають рівень прояву 
ключових особистісних компетентностей, серед яких чільне місце займає 
комунікативна компетентність. Значний внесок в розвиток теорії комунікації 
внесли сучасні психологи (Г. М. Андрєєва. О. О. Бодалев, А. А. Брудний, 
Б. Д. Паригін, В. І. Панфьоров, А. А. Реан, В. В. Рижов та ін.), а також зарубіжні 
вчені (М. Аргайл, Дж. Боулбі, Дж. Брунер, М. Хофман та ін.). В наукових 
дослідженнях комунікативна компетентність першокурсника виступає як його 
особистісна характеристика і є важливим засобом суб’єктивного включення в 
систему освіти. Вона тісно пов’язана з рівнем задоволеності студентів 
навчанням, з успішністю взаємодії з одногрупниками, викладачами й 
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співробітниками вузу, при цьому значну роль грають емоційний стан і прояв 
навичок конструктивного реагування в конфліктних ситуаціях [1; 2]. 

Комунікативна компетентність розвивається на основі комунікабельності, 
яка, закріплюючись в поведінці, є передумовою для розвитку таких якостей 
особистості, як спрямованість на спілкування, інтерес до людей, рефлексія та 
емпатія. 

Комунікативна компетентність, на думку А. В. Хуторського, представляє 
собою оволодіння особистістю комунікативними якостями, які пов’язані з 
необхідністю взаємодіяти з іншими людьми, з об’єктами оточуючого світу та 
його інформаційними потоками, вмінням знаходити, перетворювати і 
передавати інформацію, виконувати різні соціальні ролі в групі та колективі. 
Ю. М. Емельянов розуміє під комунікативною компетентністю рівень 
сформованості міжособистісного досвіду, тобто навченості взаємодії з 
оточуючими, який необхідний індивіду, щоб в рамках своїх здібностей і 
соціального статусу успішно функціонувати в даному суспільстві [1; 4]. 

В прагненні розібратися у складності людських взаємовідносин, вчені 
розробили цілий ряд теорій, присвячених процесам комунікації, які можна 
виокремити у декілька підходів до даної проблематики. Параметричний підхід 
намагається окреслити специфічні компоненти чи елементи комунікації. 
Зазвичай до них відносять джерело, повідомлення, канал і отримувача. Після 
того, як такі параметри виділені, вчені фокусують свою увагу на одному чи 
декількох з них для вивчення того, яким чином може вибудовуватися 
комунікація. 

Процесуальний підхід фокусується на динамічних характеристиках (як 
внутрішніх, так і зовнішніх) відправника та отримувача повідомлення. 
Аналізуються атитюди отримувача по відношенню до джерела і повідомлень, 
що передаються з метою зрозуміти характер та міру впливу таких атитюдів на 
хід комунікації. 

Функціональний підхід концентрує увагу на функціях чи цілях комунікації. 
Три типових види функцій, що розглядаються дослідниками, включають 
синтаксис (структурні елементи комунікації), семантику (вивчення смислових 
значень) і прагматику (практичні наслідки комунікації). Б.Фішер описує чотири 
головні «перспективи» чи точки зору на дослідження комунікації. Механістична 
перспектива ставить акцент на фізичних елементах комунікації, включаючи 
передачу та отримання повідомлень за лінійною схемою, що починається з 
джерела і завершується отримувачем. 

Психологічна перспектива з самого початку веде за собою 
концептуалізацію комунікації, що ґрунтується на біхевіоризмі. Передбачається, 
що люди існують у стимульному полі, що містить міріади стимулів, які можуть 
сприйматися за допомогою різних органів відчуття. Індивід не лише сприймає, 
але і сам є джерелом стимулів. Для пояснення якісних змін, які можуть 
відбуватися в процесі комунікації, використовується поняття підкріплення. На 
додаток до цього, більш когнітивно-орієнтовані дослідники вивчають також 
внутрішні способи обробки стимулів учасниками комунікації. 

Відмінною рисою інтеракціоністської перспективи є уявлення, згідно якому 
будь-яка форма соціальної взаємодії починається чи завершується 
прийманням до уваги людського Я. Таким чином, це гуманістичний погляд, що 
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фокусується на комунікації як на засобі розвитку людиною свого потенціалу в 
ході соціальної взаємодії. Цей погляд оперує такими поняттями, як соціальні 
ролі, культурні символи, прагнення зрозуміти себе, вплив саморозкриття в 
людських стосунках, тощо. «Я» є вихідною і кінцевою точкою, яка визначає 
значення і смисл комунікації. 

Прагматична перспектива концептуалізує вивчення комунікації як 
дослідження її джерел та наслідків, до того ж, вона потребує, щоб вони 
розглядалися як такі, що виникають в безперервній низці взаємодій. Ці 
послідовності взаємодій можуть потім об’єднуватись разом у патерн, який 
можна інтерпретувати. Сукупності патернів формують загальну інтегровану 
систему послідовностей. На сьогоднішній день прагматична перспектива є 
найбільш популярною, особливо в галузі психотерапії. 

Потреба у комунікативній взаємодії проявляється особливо виразно у 
студентів першого року навчання. Комунікативна компетентність в тій чи іншій 
мірі властива всім і у багатьох вона формується стихійно, складається на 
основі досвіду спілкування між людьми, формується безпосередньо в умовах 
взаємодії. 

Процес комунікації має все більше значення для розвитку студентів, 
їхнього соціального самопочуття, успішності навчальної діяльності. Потреба в 
комунікації полягає в прагненні людини до пізнання та оцінки інших людей, а 
через них і з їхньою допомогою — до самопізнання і самооцінки. 

Комунікативна компетентність особистості розкривається у відношенні до 
людей, до самого себе, особливостей взаємостосунків між людьми, вмінні 
контролювати та регулювати свою поведінку, доводити, грамотно 
аргументувати свою позицію і проявляється у вмінні моделювати особистість 
співрозмовника, домагатися реалізації комунікативної інтенції за допомогою 
вербальних та невербальних засобів та технологій, тобто продуктивно 
виходити із конфліктної ситуації. Тому, закономірно, що один із векторів 
роботи, спрямований на соціальну адаптацію студентів має бути розвиток 
соціальних навичок, зокрема комунікативної компетентності [3]. 

Питання соціальних компетенцій в цілому довго знаходилось в тіні інших 
соціальних та педагогічних перспектив. Вважалося, що адекватні навички 
міжособистісної поведінки засвоюються «самі по собі», завдяки традиційним, 
суспільним інститутам соціалізації — сім’ї, школі, церкві, університету та ін.. 
Певні неадекватності соціальної поведінки приписувались помилковій 
соціалізації: поганому поводженню батьків, поганій атмосфері у школі, 
неналежному релігійному та моральному вихованню. Навіть традиційна 
концепція психічного здоров’я розглядала неадекватності міжособистісного 
функціонування в якості проявів більш глибоких особистісних конфліктів чи 
психопатологічних симптомів. 

Зміни, що відбуваються в соціальних інститутах, викликають зміни і в 
їхньому традиційному функціонуванні, включаючи культивування соціальної 
компетенції та відповідне навчання. На початку 90-х років ХХ століття такі зміни 
стали очевидними. Змінилась структура сім’ї, релігійні та ідеологічні 
переконання більше вже не займали центрального становища, як це було 
раніше і не виявляли такої підтримки як раніше. Школи були покликані 
виховувати більш гетерогенні групи підлітків, які демонстрували різноманітні 
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патерни поведінки в школі, став помітним вплив нового фактору соціалізації — 
телебачення.  

Двома основними галузями, зокрема чутливими до тренінгу соціальних 
навичок, були педагогіка та психологія. Впродовж всієї історії педагогіки 
формування цінностей і навчання навичкам міжособистісної, соціальної і 
моральної поведінки іноді було експліцитною, але майже завжди імпліцитною 
метою. 

Залучення психології в тренінг соціальних навичок можна прослідкувати 
на прикладі виникнення напрямку модифікації поведінки В межах цієї наукової 
концепції психотерапевтичні та корекційні зусилля були переглянуті в термінах 
теорії научіння, причому проблемна поведінка стала розглядатися як наслідок 
неадекватного чи помилкового научіння і має на меті сформувати в особи 
навички, необхідні для адекватного функціонування в соціальному середовищі. 

Хоча не всі програми тренінгу соціальних навичок однакові, в них є багато 
спільного. Програми розрізняються між собою за критеріями наголосу на її 
окремі компоненти, їхньої послідовності та застосування. Компонентами, які 
найчастіше включаються в тренінгові програми, є: а) подання теоретичного 
обґрунтування; б) моделювання; в) розігрування ролей; г) зворотній зв'язок; д) 
перенесення навичок тренінгу на позатерапевтичне середовище [5]. 

Теоретичне обґрунтування програми зазвичай передує самому тренінгу 
та полягає в огляді навичок, яким збираються навчати. Увага найчастіше 
приділяється поясненню термінології, що використовується і важливості таких 
навичок для життєдіяльності. 

Моделювання у тренінговій програмі втілюється у демонстрації зразків 
поведінки, які потрібно засвоїти і є важливою частиною більшості тренінгових 
програм. В багатьох випадках моделювання включає поряд із зовнішньою 
поведінкою, яка спостерігається іншими учасниками взаємодії ще і когнітивну 
поведінку (самовербалізацію). 

Після того, як учасники тренінгу ознайомлені зі зразками поведінки 
моделей, їм надається можливість практикуватися у відтворенні цих зразків. 
Учасники у формі розігрування ролей можуть відпрацьовувати як відкриті, так і 
приховані поведінкові реакції, в очікуванні, що індивідуалізоване тренування 
покращить відповідні навички в ситуаціях реального життя.  

Зворотній зв'язок і соціальне підкріплення є невід’ємним компонентом 
майже всіх програм тренінгу соціальних навичок. Він може відбуватися у формі 
схвалення або заохочення, включаючи конкретні пропозиції з покращення 
якості виконання. З метою зсунути локус оцінки ззовні всередину деякі 
програми тренінгу соціальних навичок включають техніки само підкріплення, 
самоспостереження і самооцінки, як важливих аспектів закріплення і 
генералізації навичок. 

Перенесення навичок є найбільш вразливою сферою тренінгу. Деякі 
програми тренінгу соціальних навичок визнають важливість цього і працюють 
над цією проблемою. Домашні завдання є найбільш поширеною технікою для 
закріплення навичок. Іншим підходом — є використання «посилювачів», які 
підвищують ймовірність перенесення отриманих навичок. Гольдштейн Г. Я. та 
його колеги пропонують наступні п’ять «посилювачів»: а) висвітлення 
загальних принципів або надання учасникам адекватних концепцій, правил чи 
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стратегій для правильного використання навичок; б) тотожність елементів, чи 
максимально можливе фізичне та інтерперсональне підлаштування ситуації 
навчання до обставин реального життя; в) надмірне научіння, або 
забезпечення можливості повторного виконання успішної поведінки на 
тренуванні; г) стимульне різноманіття, або надання учасникам можливості 
відпрацювання щойно набутих соціальних навичок в різних міжособистісних 
обставинах; д) підкріплення в реальному житті, або максимізація ймовірності 
того, що учасники отримають адекватне (зовнішнє) соціальне підкріплення і/чи 
(внутрішнє) самопідкріплення під час успішного використання своїх навичок в 
обставинах реального життя. 

Більшість способів оцінки ефективності тренінгу використовують деяку 
комбінацію показників із опитувальників, самооціночних шкал поведінки, 
когніцій та афективних реакцій, даних природного спостереження і оцінок 
виконання ролей в іграх [5].  

Один із наукових напрямків розглядає тренінг комунікативних умінь, як 
такий, що сконцентрований на двох широких групах навичок міжособистісної 
взаємодії: навичках простого спілкування з однією людиною чи великою 
кількістю людей та навичок, пов’язаних з міжособистісним чи колективним 
вирішенням проблем. Тренінг вміння вести діалог має на меті підвищення 
здатності індивіда починати і підтримувати розмову з іншими людьми. Тренінг 
комунікативних вмінь є центральним компонентом більшості програм тренінгів 
асертивності, оскільки ефективна комунікація розглядається в якості важливої 
попередньої умови асертивної поведінки. 

Існує припущення, що є загальна система навичок комунікації, спільна 
для великої кількості різноманітних типів міжособистісної активності, в яку 
залучаються люди. В більшості ситуацій знаходять застосування п’ять 
основних груп комунікативних вмінь: а) візуально і фізично чуйна поведінка, 
чутливість слухача до повідомлень співрозмовника і конгруентність вираження 
певної реакції; б) вміння спонукати інших повідомляти інформацію, що в свою 
чергу включає використання мовчання, мінімальне підбадьорювання і 
випитування; в) вміння повідомляти інформацію — саморозкриття, зворотній 
зв'язок і формулювання висновків; г) вміння використовувати комунікацію для 
зміни поведінки інших осіб — оцінка, вимога і порада; д) вміння, пов’язані з 
вирішенням спільних проблем — прийоми комунікації і вирішення проблем для 
знаходження прийнятних рішень. 

Більшість програм тренінгу комунікативних вмінь грунтуються на схожих 
моделях тренінгу, що включають певні послідовності навчання, тренування і 
генералізації навичок. Результати наукових досліджень в цій галузі 
продемонстрували, що наслідком використання методів тренування 
комунікативних вмінь є суттєве підвищення якості та розширення їх репертуару 
в процесі тренінгу. Вдосконалення комунікативних вмінь приводить до таких 
змін, як зниження делінквентності, покращення дружніх стосунків, 
взаємостосунків батьків та дітей, підвищення академічної успішності.  

Ще одним наслідком комунікативної компетентності є успішність у 
міжособистісних стосунках, чому має приділятися окрема увага у тренінгу. 
Існують дві головні теми тренінгу міжособистісних стосунків: а) 
самосприйняття, зокрема свого впливу на інших членів групи; б) групова 
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динаміка, яка включає процеси формування групи, групові ролі, функції 
виконання задач чи підтримки групового процесу і питання внутрішньогрупових 
взаємостосунків. Коли тренінг міжособистісних стосунків фокусується на 
окремому лідері та аналізі його індивідуального стилю управління групою, то 
такий тренінг представляє собою розвиток навичок управління. Якщо ж тренінг 
міжособистісних стосунків проводиться з реальними навчальними групами, то 
тоді він називається формуванням команди в широкому сенсі слова, 
стратегією, що використовується в розвитку групи. 

Для тренінгу самосприйняття в міжособистісних стосунках корисним є 
поняття «вікно Джохарі». У вікні Джохарі виділяється чотири квадранти: перший 
— відкритий чи публічний квадрант, складають патерни поведінки, відомі собі 
та іншим; другий, чи сліпий квадрант містить патерни поведінки відомі іншим, 
але не відомі собі; третій квадрант, або прихована сфера, відноситься до 
патернів поведінки, які відомі собі, але невідомі оточуючим; четвертий — 
невідомий квадрант — описує поведінку невідому ні собі, ні оточуючим. 
Важливою метою тренінгу само сприйняття в міжособистісних стосунках є 
розширення публічної сфери і зменшення прихованої та сліпої зон. 

Збільшення публічної сфери з відповідним зростанням самосприйняття 
веде до росту особистісної компетенції, а особливо в ситуації групового 
спілкування. Такий особистісний ріст зазвичай супроводжує участь в 
тренінгових або Т-групах, які іноді ще називають групами тренінгу 
сенситивності, де підвищення само сприйняття відбувається у дружній 
атмосфері довіри та емоційного тепла, але у спеціально організованих для 
цього умовах.  

Висновок. Розкриваючи зміст розглянутої проблеми, можна зробити 
висновок про те, що підвищення комунікативної компетентності студентів, за 
допомогою формування у них індивідуально-психологічних та особистісних 
якостей у тренінгу, сприяє кращій соціальній адаптації студентів до навчання у 
вищій школі і дозволяє використовувати набуті навички для більш успішної 
життєдіяльності в майбутньому. Перспективними напрямками подальших 
наукових досліджень можуть стати моніторинг розвитку комунікативної 
компетентності в системі вищої освіти та її удосконалення в процесі 
професійної адаптації випускників. 
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ПРОЦЕС САМОПІЗНАННЯ, ЙОГО СТРУКТУРА І РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ 
ОСОБИСТОСТІ  

Досліджено проблему самопізнання особистості. Проаналізовано підходи різних шкіл 
психології до процесу самопізнання як шляху становлення особистості. 

Ключові слова: особистість, самопізнання, становлення особистості. 
Исследовано проблему самопознания личности. Проанализированы подходы разных 

школ психологии к процессу самопознания на пути становления личности. 
Ключевые слова: личность, самопознание, становление личности. 
This article has displayed the problem of self-cognition of person. There have been 

analysed the approaches of different psychology schools as for the process of self-knowledge as 
way to personality formation.  

Keywords: person, self-cognition, personality formation. 
 
Актуальність дослідження. Ще К.Роджерс відзначав, що людина 

прагне відмовитися від маскування свого істинного Я, від догоджання іншим; 
вона рухається до повної відкритості тому, що відбувається усередині неї, вона 
вчиться тонко прислухатися до себе. Це значить, що вона прагне до гармонії 
складних почуттів і реакцій, замість того щоб бути простою чи застиглою. Вона 
довіряє складності своїх внутрішніх процесів, цінує їх появу і розвиток. Вона 
творчо реалістична. Вона аналізує все те, що може бути такими внутрішніми 
процесами, хоче максимально збільшити рівень внутрішніх змін і росту. Це 
значить постійно робити нові кроки до “буття у свідомості”, бути за словами 
С.Кьеркегора “тим Я, яким ти істинно є” [3, с.186]. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб розглянути структуру процесу 
самопізнання і встановити роль різних чинників цієї структури у становленні 
особистості. 

Процес самопізнання включає в себе самоспостереження, рефлексію, 
самоаналіз та самооцінку. 

Самоспостереження – спостереження за своїми діями, вчинками, 
думками, почуттями. Воно є необхідною передумовою контролю особистості за 
власною поведінкою і діяльністю. При дослідженні деяких особливостей 
перебігу переживань спеціально організоване спостереження може виступати 
як цінний науково-дослідницький метод (так званий інтроспективний метод). 
Використання інтроспекції потребує високої психологічної культури людини. 

Спостереження – суто людський метод пізнання об’єктивної реальності. 
Воно вимагає активізації всіх психічних процесів особистості, особливо уваги і 
мислення [1, с.165].  

Здатність до самоспостереження на певному віковому етапі розвитку 
людини переростає в здатність до рефлексії.  

Рефлексія (від лат. reflexio – повертання назад, вигин, відображення) – 
осмислення людиною передумов, закономірностей і механізмів власної 
діяльності, соціального та індивідуального способу існування; самоаналіз. 
Теоретична рефлексія – усвідомлення парадигмальних засад, еталонів, 
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стандартів і процедур пізнавального процесу та його результату - об’єктивного 
знання. Зміст рефлексії – перехід неявного знання в явне, формалізоване і 
логічно розчленоване із застосуванням гіпотез, ідеалізацій. Засоби рефлексії – 
аналіз смислових підвалин певної системи знання, зміна старих парадигм на 
більш досконалі. Мета рефлексії – методологічне обгрунтування теоретичної 
системи. Результат рефлексії – збагачення її об’єкта шляхом виявлення 
концептуальних структур більш високого порядку узагальнення. Індивідуальна 
рефлексія – це не тільки інтроспекція власної психіки, а й осмислення своєї 
життєвої програми, принципів світовідношення, цілей, цінностей, вимог, 
установок, прагнень. Безпосередня психічна активність – пізнання, 
переживання, спілкування – невіддільна від її рефлексивного усвідомлення як 
засобу психічного самоконтролю і самовдосконалення. Результат 
індивідуальної рефлексії – образ “я” – лише тоді адекватно відображає 
реальне “я”, коли аналізує предметні й суспільні форми активності індивіда, 
його включеність у систему суспільних відносин, спільну діяльність і міжособові 
комунікації. [1, с.157]. 

Аналіз індивідом власних вчинків і переживань, або рефлексія, є 
невід'ємною частиною психотерапевтичного процесу. Психотерапія як система 
лікувального впливу на психіку і через психіку, спрямована на зміну всіх 
основних компонентів відносин особистості: когнітивного, емоційного і 
поведінкового. Багато авторів відзначають особливу роль когнітивного 
компонента. Тільки усвідомлення клієнтом змін у власній психіці гарантує 
ефективність психотерапевтичних впливів і стабільність їхніх результатів. 
Очевидно, що осмисленню передує процес самоаналізу. 

У процесі самоаналізу особистість стикається зі значними труднощами, 
які мають і своє позитивне значення. Вдатися до самоаналізу як до одного з 
видів самодопомоги у власному розвитку – це шлях далеко не легкий. Від 
індивіда він вимагає великої рішучості і самодисципліни. У цьому відношенні 
самоаналіз не відрізняється від інших життєвих ситуацій, що сприяють 
особистісному зростанню, тому що людина стає сильнішою, тільки 
переборюючи труднощі, які стають на її шляху.  

На думку К.Хорні, в багатьох теоретичних посилках передбачається, що 
пізнати себе - справа доволі проста. Але це ілюзія, причому ілюзія, безумовно, 
шкідлива. Люди, що ступають на обіцяну їм легку дорогу, або невиправдано 
відчувають самовдоволення, вважаючи, що вони усе про себе знають, або 
розчаруються, стикнувшись з першими серйозними труднощами, і вирішують 
залишити пошук істини як невдячну роботу. Нічого подібного не трапиться, 
якщо людина знає, що самоаналіз – це важкий, поступовий процес, часом 
болісний і неприємний, потребуючий усієї доступної конструктивної енергії [4, 
с.328]. 

І навіть якщо людина досягає деякого інсайту, який вибиває її з колії, то і 
тут існують моменти, на які можна покластися. Перший – це те, що зіткнення з 
правдою викликає не тільки хвилювання, водночас воно має і звільняючу 
властивість, яка притаманна будь-якій істині, що має одразу ж позбавити 
душевного сум'яття. І тоді негайно з'явиться відчуття полегшення. Але навіть 
якщо стан душевного сум'яття переважає, відкриття правди про себе – це все 
ж таки можливість порятунку, що пробуджується; навіть якщо шлях його ще не 
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зовсім ясний, його буде знайдено інтуїтивно, що має додати сили для 
подальших дій. 

Інший фактор, який слід враховувати, полягає в тому, що навіть якщо 
правда якою б жахливою вона не була, справляє здоровий вплив. Якщо 
людина довідається про те, що у глибині душі прагнула саморуйнування, то 
чітке усвідомлення цього є набагато менш небезпечним, ніж перебувати в 
невіданні. Усвідомлення лякає, але воно, як правило, мобілізує сили 
самозбереження за умови, що залишається хоч якась воля до життя. Якщо її 
немає, то людина все рівно загине – з аналізом чи без нього. Цю ж думку 
можна виразити в більш позитивній формі: якщо людина має достатньо 
мужність, щоб дізнатися про щось неприємне щодо себе, то можна не 
сумніватися й в її рішучості бути досить мужньою триматися до кінця. Уже те, 
що вона просунулася настільки далеко, свідчить про її серйозне бажання 
допомогти собі, і це не дозволить їй “зламатися”. Але період від початку роботи 
над проблемою до її розв’язання та інсайту при самоаналізі може бути 
тривалим [4, с.337]. 

Самоаналіз виключає намагання передчасно братися за розв’язання тієї 
чи іншої проблеми - людина інтуїтивно цього уникатиме, тому що сприймати її 
вона ще не здатна. Після декількох спроб вона дійсно помітить, що ні на йоту 
не просунулася до вирішення, і тоді вона має зрозуміти, що, вочевидь, ще не 
готова над нею працювати і що буде краще на якийсь час її залишити. Не слід 
турбуватися щодо такого ходу подій, тому що дуже часто подібна передчасна 
атака означує напрямок подальшої роботи. Проте можуть існувати й інші 
причини неприйняття очевидного на перший погляд рішення, і не слід поспіхом 
пояснювати це передчасністю [4, с.368]. 

Наступне завдання, що постає перед людиною - чесно і прямо 
подивитися на власні проблеми, усвідомити фактори, що дотепер залишилися 
неусвідомлюваними. Проте це не тільки інтелектуальний процес. У 
психоаналітичній літературі, починаючи з Л.Ференці і О.Ранка, завжди 
підкреслювалося, що це водночас і інтелектуальний процес, і емоційне 
переживання. Це, так би мовити, витягнення всієї інформації про себе – із 
самого нутра. 

Спроби конструктивного самоаналізу можуть мати велике значення в 
першу чергу для самої людини. Вони надають їй можливість самореалізації, під 
якою К.Хорні розуміє, не тільки розвиток якихось особливих талантів, можливо, 
прихованих, пригнічених, але, що є більш важливим, і розвиток її потенційних 
можливостей як сильної і цілісної людської істоти, вільної від внутрішніх 
спотворюючих примусів.  

Рішучість людини досягти певної мети – важливий фактор у психоаналізі. 
Можна з упевненістю сказати, що психоаналітик не зможе повести пацієнта 
далі, ніж той сам захоче піти. Сучасні психоаналітики мету психоаналізу 
формулюють позитивно: звільняючи особистість від внутрішніх оковів, зробити 
її вільною для реалізації її потенційних можливостей.  

З.Фрейд заперечував цю ідею. Він зазначав, що прагнення до 
саморозвитку виникає з “нарцисичних” бажань, тобто це схильність до 
самозвеличання й утвердження переваги над іншими. 
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На думку К.Хорні, якщо проаналізувати і відкинути потребу в 
самозвеличанні, то залишиться все ж таки потяг до удосконалювання, що 
виявляється яскравіше і сильніше, ніж колись. “Нарцисичні” елементи, хоч і 
пробуджують бажання людини саморозкриватися, в той самий час 
перешкоджають її реалізації.  

У теоретичному відношенні невір'я Фрейда у прагнення до саморозвитку 
пов'язано з його постулатом, що “Я” – немічний посередник, що кидається між 
вимогами інстинктивних потягів, зовнішнім світом і свідомістю. Варто також 
згадати, що Фрейд у своїй книзі про тлумачення сновидінь, принаймні непрямо 
– аналізуючи власні сновидіння, все ж таки визнав, що деякою мірою 
самоаналіз є можливим. Це особливо цікаво з того погляду того, що всією його 
філософією можливість самоаналізу заперечувалася [5, с.332]. 

Результати інтегративної роботи у сфері самопізнання, з одного боку, і у 
сфері емоційно-ціннісного самоставлення – з іншого, поєднуються в особливе 
утворення самосвідомості особистості – у її самооцінку. Самооцінка виникає на 
основі узагальнюючої роботи процесів самосвідомості, що проходить різні 
етапи розвитку у ході становлення самої особистості. Тому самооцінка постійно 
змінюється, вдосконалюється і не може бути завершеною остаточною, оскільки 
сама особистість постійно розвивається, а отже, міняються і її уявлення, 
поняття про себе, емоційно-ціннісне ставлення до себе. Усе це і спричинює 
зміни змісту, способу формування самооцінки та ступінь її участі в регуляції 
поведінки особистості. 

Самооцінка – судження людини про міру наявності в неї тих чи інших 
якостей, властивостей порівняно з певним еталоном, зразком. Самооцінка – 
вияв оцінного ставлення людини до себе. Якщо на початкових стадіях 
самооцінювання еталоном виступають якості інших людей або оцінні судження 
дорослих чи норми поведінки, правила, то пізніше - еталони “внутрішні”, коли 
дитина вже здатна сама судити про міру наявності в неї певної якості в певний 
момент порівняно з тим, якою вона була раніше. На цьому грунтується 
здатність оцінювати себе з погляду динаміки якостей, властивостей. 

Самооцінка – основний структурний компонент самосвідомості 
особистості. Вона відіграє важливу роль у саморегулюванні поведінки і 
діяльності. 

Самооцінка є результатом передусім мислительних операцій – аналізу, 
порівняння, синтезу. Тому слід вважати, що раціональний компонент 
самооцінки є основним. Разом з тим у розумових діях, що ведуть до 
формування самооцінки, наявний емоційний компонент, оскільки особистість 
при самооцінюванні завжди виявляє певне емоційне ставлення до себе. Від 
співвідношення раціонального та емоційного в самооцінці значною мірою 
залежить характер останньої. Чим більше людина керується в оцінці своїх 
якостей, властивостей усвідомленими знаннями, логічними міркуваннями і 
доведеннями, тим ближчою до реальності є її самооцінка; і навпаки, зниження 
питомої ваги раціонального на користь емоційного спричиняє зростання 
розбіжностей між оцінними судженнями людини про себе і тим, якою вона є 
насправді. 

Важливою психологічною характеристикою самооцінки є її змістовний 
аспект, тобто те, що становить об’єкт свідомого самооцінювання. Об’єктом 
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самосвідомості можуть бути: предметна діяльність та її результати, поведінка 
людини, її моральні, розумові й фізичні якості, здібності, риси характеру, 
зовнішній вигляд, місце в системі взаємин з довкіллям тощо. 

Основними параметрами самооцінки є рівень і міра адекватності й 
стійкості. Суттєвою якісною характеристикою самооцінки є ступінь її 
самокритичності. 

Зміст самооцінки є багатоаспектним, так само як складною і 
багатогранною є сама особистість, він охоплює світ її моральних цінностей, 
відносин, можливостей. Єдина цілісна самооцінка особистості формується на 
основі самооцінок окремих складових її психічного світу. Кожен з компонентів 
самооцінки, що відбиває ступінь знання особистістю відповідних її 
особливостей і ставлення до них, має свою лінію розвитку. У зв'язку з цим 
увесь процес формування загальної самооцінки є суперечливим і 
нерівномірним. 

За своїм внутрішнім змістом самооцінка є складною не тільки тому, що 
вона багатоаспектна і включає різні змістовні елементи, але й тому, що ці 
елементи можуть відрізнятися за рівнями усвідомленості. Наявність рівнів 
усвідомленості окремих компонентів самооцінки, як і самооцінка особистості в 
цілому пов'язана з тим, що результати самопізнання і самоставлення, на основі 
яких виробляється самооцінка, самі можуть перебувати на різних рівнях 
усвідомленості, тобто знання себе й емоційно-ціннісне ставлення до себе не є 
однаково яскравими і виразними. Вони можуть існувати і на рівні 
неусвідомлюваних думок і почуттів, у формі інтуїції, неясного, що не знайшло 
адекватного вираження, усвідомлення, як деяке передчуття. Іноді перевага 
експресивного моменту в самооцінці позбавляє її внутрішньої логіки, 
аргументації, послідовності, співвіднесеності з реальними особливостями 
особистості. 

Основна функція самооцінки у психічному житті особистості полягає в 
тому, що вона виступає необхідною внутрішньою умовою регуляції поведінки і 
діяльності. Через включення самооцінки у структуру мотивації діяльності 
особистість безупинно співвідносить свої можливості, внутрішні психологічні 
резерви із цілями і засобами діяльності. У своїй поведінці в різних ситуаціях 
спілкування ми безупинно приміряємо себе до особливостей ситуації, 
поведінки інших людей, реакцій на нашу поведінку тощо. Як зауважує 
Р.Азимова, самооцінка – це “постійно діюча система, що визначає позитивний і 
негативний бік намірів і вчинків особистості”. Вища форма саморегулювання на 
основі самооцінки полягає у своєрідному творчому ставленні до власної 
особистості – у прагненні змінити, поліпшити себе й у реалізації цього 
прагнення [5, с.99]. 

Отже, можна сказати, що усі люди мають необмежені внутрішні ресурси 
для саморозвитку, і цей процес цілком не зупиняється майже ніколи, далеко не 
вичерпуючись дитинством, юністю, молодістю, навіть зрілістю. Самотворення 
не знає вікових меж. Воно не підпорядковується остаточно ані зовнішнім, ані 
внутрішнім детермінантам, хоча, безумовно, деякою мірою від них залежить. 
Цей детермінізм непростий, нелінійний, і простежити, що саме рішуче гальмує 
або підштовхує людину на шляху самотворення, - це справді важливе 
завдання як для психологічної теорії, так і для практики психологічних служб. 
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Коли ми досліджуємо процес власний процес становлення, ми починаємо 
переживати більш глибоко реальність того, що наше відчуття власного “Я” – 
усього лише безупинний рух ментальних, емоційних і фізичних процесів. Це 
може відкрити для нас переживання відчуття можливостей, які розширилися, 
відчуття безмежності всього нашого досвіду, відчуття єдності до набагато 
більш повної і глибокої свідомості. Це відчуття є глибоко інтегративним і 
зцілювальним. Однак, щоб відкритися йому, ми повинні у всій повноті відчути 
наше особисте “Я” і побачити, як самі створюємо велику частину власних 
проблем.  

У межах запропонованого нами інтегрованого підходу до становлення 
професійної самосвідомості особистості шляхом самопізнання і 
самоусвідомлення ми можемо говорити про аналіз таких сфер психіки: 

1. Фізична інтеграція (усвідомлення власної тілесності, активізація 
дихання, зняття м'язового напруження, релаксація, увага до відчуттів, рухова 
активність). 

2. Емоційна інтеграція (усвідомлення емоцій і почуттів, вираження й 
проживання емоцій і почуттів, домінування почуттів над думками, 
співпереживання). 

3. Творча інтеграція (творча активність, оригінальність, гнучкість, 
емоційний підйом, артистичність). 

4. Інтелектуальна (когнітивна) інтеграція (усвідомлення проблем і 
способів їх розв’язання, перебудова переконань, зростання усвідомлення себе 
й інших; рівневе усвідомлення тіла, емоцій і почуттів, думок і принципів; 
прагнення до самопізнання). 

5. Соціальна інтеграція (пошук нових соціальних цілей і цінностей, 
використання психологічних знань у практичному житті; навчання навичкам 
партнерського спілкування, встановлення відносин взаєморозуміння й 
взаємодопомоги).  

6. Особистісна інтеграція (усвідомлення самого себе, свого “Я”; 
глибинне пізнання своєї особистості, самоаналіз і самовдосконалення, 
емоційний катарсис, зміщення локусу контролю на свою індивідуальність, 
прийняття відповідальності за своє життя). 

7. Духовна інтеграція (розширення свідомості, зростання усвідомлення 
себе й інших, відкритість і чесність, перебудова особистості навколо нового 
центру – сутності, внутрішнього “Я”; розуміння законів Буття, любов, людяність 
і гуманізм). 

За своїми віковими особливостями досліджуваніні – студентська молодь, 
що брала участь в експериментальному дослідженні, у своєму психічному 
розвитку знаходиться на стадії соціальної інтеграції. Тому корекційна робота з 
особистістю повинна розпочинатися з пізнання і усвідомлення соціальної 
сфери самосвідомості, наприклад, у тренінгу партнерського спілкування.  

В онтогенетичному процесі інтеграційні механізми психіки з'являються в 
певній послідовності відповідно до ходу психічного й соціального розвитку. 
Кожному етапу психічного розвитку відповідає домінуючий механізм інтеграції, 
що виконує на даному етапі провідну роль. Ці інтеграційні механізми закладені 
споконвічно, і їх послідовне розгортання – самостійний процес розвитку, в 
якому можна виділити кілька стадій: 
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1) тілесної інтеграції (дихання, сон, фізична активність, взаємозв'язок з 
природою), яка починає формуватися у віці немовляти; 

2) емоційної інтеграції (емоції й емоційна пам'ять, переживання) яка 
активно формується в ранньому віці; 

3) творчої інтеграції (творчість), інтенсивне формування якої починається 
в дошкільному віці; 

4) когнітивної інтеграції (мислення, інтелектуальна активність), 
притаманна усьому шкільному віку; 

5) соціальної інтеграції (соціальні механізми, спілкування), яка 
розпочинається у підлітковому віці, продовжується в юнацькому й охоплює 
ранню дорослість; 

6) особистісної інтеграції (екстеріоризація особистісного досвіду, 
усвідомлення), яка, починаючи зі старшого юнацького віку, проходить через 
увесь вік дорослості до старості; 

7) духовної інтеграції (любов, духовність), що охоплює в основному вік 
дорослості й старості, але як виключення може формуватися водночас із 
четвертою - шостою стадіями. 

Висновки. Отже, кожен новий рівень розвитку інтеграційних механізмів 
не скасовує попередніх, утворюючи цілісну систему інтеграції зі своїм 
функціональним поділом, домінуванням і компенсаторними механізмами. І 
розвивається він також на основі попередніх, ніби надбудовуючись над ними. 
За негативного або недостатнього розвитку попередніх рівнів неможливий 
розвиток наступних. Ця закономірність діє як у життєвому розвитку, так і в 
інтенсивному розвитку в умовах психокорекції: відновлювати інтеграційні 
механізми необхідно постадійно.  

Основна мета такого інтегрованого підходу до корекції особистості – 
досягти цілісності самопізнання та самоусвідомлення студентами – майбутніми 
фахівцями з психологічного впливу на особистість, що буде нами емпірично 
досліджено надалі. 
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МАЙСТЕРНІСТЮ 

У статті здійснюється виклад результатів емпіричного дослідження що до 
вивчення зв’язку самоставлення та індивідуально-психологічних особливостей 
особистості спортсмена з його спортивною майстерністю. Особлива увага 
приділяється вивченню ставлення до себе спортсменів. 

Ключові слова: самоставлення, особистість спортсмена, індивідуально-
психологічні особливості. 

В статье проводится изложение результатов эмпирического исследования связей 
самоотношения и индивидуально-психологических особенностей личности спортсмена с 
его спортивным мастерством. Особое внимание уделяется изучению отношения к себе 
спортсменов. 

Ключевые слова: самоотношение, личность спортсмена, индивидуально-
психологические особенности. 

Article describes results of the empirical research on study of relation self-regard and 
individually-psychological characteristics of athlete with his sportsmanship. Special attention is 
paid to the athletes self-regard. 

Keywords: self-regard, athlete individuality, psychological characteristics. 
 Актуальність проблеми. Однією із важливих завдань нашого 

суспільства в галузі фізичної культури і спорту є успішний виступ наших 
спортсменів на найбільших міжнародних змаганнях, тим самим сприяти ріст 
престижу нашої держави - України. 

Високі спортивні досягнення найтіснішим чином пов'язані з психічною 
сферою особистості, оскільки повна самовіддача в тренувальної діяльності та 
досягнення високих результатів багато в чому обумовлені саме індивідуально-
психологічними особливостями особистості. (Г. Д. Горбунов, 1994; Пілоян. 
1984; В. М . Мельников, 1987; Г. Б. Горська, 1995; Г. Д. Бабушкін, 2000; Е. П. 
Ільїн, 2006; та ін.) 

Достатньо великий проміжок часу, а в деякій мірі це залишається й в наш 
час, дослідження шляхів підвищення ефективності спортивної діяльності було 
пов'язано, в першу чергу, з урахуванням анатомо-фізіологічних, 
антропометричних та фізичних характеристик спортсмена. У той час як зараз 
стає все більш очевидним, що вивчення даного питання необхідно розглядати 
з виділенням акценту, спрямованого на вивчення індивідуально-психологічних 
особливостей особистості спортсмена та пошуку особистісних чинників 
підвищення ефективності змагальної діяльності в різних видах спорту.  

Відомо, що характер людини, яка займає активну життєву позиції по 
відношенню до себе, своєї поведінки та діяльності, залежить від рівня розвитку 
самосвідомості ( В. А. Петровський, 1992; JI. І. Лубишева, 1996; В. А. 
Сластьонін, JI. А. Подимова, 1997; А. В. Лотоненко, 1998; та ін.) Самосвідомість 
визначає здатність особистості до самопізнання, сприяє адекватної самооцінки 
та розвитку позитивного самоставлення. 
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В останні роки в Україні зріс науковий інтерес до питання самосвідомості, 
так Боришевський М.Й. провів експериментальне дослідження громадянської 
свідомості та самосвідомості особистості. [3] 

Лапченко І. О. досліджувала емоційне ставлення до себе та ровесників як 
чинник особистісного розвитку дитини; [8] Р.В. Павелків Розвиток моральної 
свідомості та самосвідомості в молодшому шкільному віці, [11] В.А. Демченко. 
Самосвідомість як фактор психологічної адаптації першокурсників до 
навчальної діяльності. [4] 

Результати експериментальних досліджень говорять про високу 
значущість самосвідомості як єдності процесів самопізнання, самоставлення та 
самовизначення для прояву людиною активності у фізичному 
самовдосконаленні (Т. І. Стрельникова, 1984; С.Р. Пантилеев Н. В. Аляб'єва, 
1986; Т. Ф. Граф,1993; В. К. Тихонова, 2000; Р. А. Тер-Мкртічан, 2003; та ін.). 

Питаннями індивідуально-психологічних особливостей особистості 
спортсменів займалися Н.А.Бондаренко М.С. Полішкіс, О.В. Дашкевич, 
О.Поляниченко, С.Грона, І.А. Клєсов, причому в окремих видів спорту без 
порівняльного аналізу.  

Але результати, що представленні в науці опираються лише на конкретні 
види спорту, так Баринов Володимир Володимирович досліджував вплив 
індивідуальних особливостей особистості баскетболіста на успішність 
змагальної діяльності[1] У.В. Корнійко вивчав психологічні зміни особистості 
яхтсмена у процесі спортивної діяльності під впливом психотравмуючих 
факторів. [5] К. С. Осика: психологічні особливості мотивації спортивних 
досягнень юнаків-каратистів. [10] Кузнєцов, Валентин Володимирович 
аналізував прояви суб'єктно-особистісних властивостей спортсменів як 
показника успішності їх діяльності: На прикладі атлетичних видів спорту та 
бойових єдиноборств. [6] І.О. Хейлік: Психолого-педагогічні технології 
оптимізації змагальної діяльності тенісистів в процесі становлення спортивної 
майстерності. [21] та інші. Тому актуальним є дослідження спортсменів з різних 
видів спорту, для формування цілісної картини спортсмена як особистості.  

Також в сучасній науці особливості самоставлення особистості в спорті 
майже не вивченні. Так Сулейман Нажмутдинович Шихвердиев(2010), 
займався вивченням самоставлення спортсменів, що перебувають на етапі 
завершення спортивної кар’єри. Бондаренко Наталія Анатольевна(2006) 
вивчала вплив статево-рольових стереотипів на мотивацію та самоставлення 
спортсменів. Але зовсім не представлені дослідження направленні на 
вивчення окремих компоненти самоставлення особистості спортсмена та їх 
зв'язок з успішністю в спорті.  

У зв'язку з цим особливої актуальності набуває розгляд зв'язку 
самоставлення та окремих індивідуально-психологічних особливостей 
спортсменів різних видів спорту, з їх результативністю та ефективністю у 
спортивній діяльності.  

Мета статті – представити результати дослідження, направленого на 
вивчення зв’язків самоставлення та індивідуально-психологічних особливостей 
особистості спортсменів різних видів спорту з їх спортивної майстерністю. 
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Постановкка завдання. Основними завданнями нашої роботи є 
встановлення взаємозв'язку індивідуально-психологічних особливостей 
спортсменів різного виду спорту з успішністю у спортивній діяльності.  

Ми припускаємо, що успішність в спортивній діяльності спортсмена 
взаємопов’язана з різними психологічними чинниками, зокрема, з 
індивідуально-психологічними особливостями спортсмена, а саме; рефлексією, 
різними компонентами самоставлення рівнем самоконтролю та мотивацією.  

Виклад основного матеріалу. Тривалість та ефективність занять спортом 
передбачає наявність комплексу специфічних установок по відношенню до 
себе та своєї спортивної діяльності, які визначають якісну своєрідність 
індивідуально-психологічних особливостей особистості спортсмена. До них 
відносяться: мотивація до успіху; тривожність, самоконтроль, самореалізація в 
обраному виді діяльності і як результат позитивне самоставлення, а це означає 
спокійне ставлення до себе, до своєї діяльності та самостійну ініціативну 
поведінку. 

Досліджено, що у спорті, як і в інших видах діяльності, основною умовою 
ефективної регуляції є її усвідомлюваність. [17] Тому серед інших 
індивідуально-психологічних особливостей особистості спортсмена нашою 
метою було вивчення зв’язку їхньої усвідомленості з спортивною майстерністю. 
Для вивчення усвідомленості нами був обран опитувальник MAAS 
"усвідомлена присутність" (Mindfulness) Переклад Д.А. Леонтьев [10,22]  

За твердженням В.Ф. Сопова, механізми регуляції повинні починати 
працювати раніше, ніж системи, які ними управляються. Одним із основних 
таких механізмів є рефлексія об’єктів, засобів і цілей діяльності спортсмена 
[18]. Виходячи з цього твердження, на наш погляд, з розвитком спортивної 
майстерності розвивається й рефлексія. Для дослідження рефлексії нами був 
обран «Диференціальний тест рефлексії» Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осина (ДТР) 

Вважається, що мотивація спортсменів формується під впливом 
соціальних, традиційних, моральних та інших норм суспільства, а також 
національних особливостей спортсмена і його оточення [8]. Дослідження М.О. 
Батуріна довели позитивний вплив успіху на активність спортсменів у 
порівнянні з невдачами [2]. Водночас відзначається високий вплив 
особистісних факторів на розвиток ціннісної сфери спортсменів, особливо зі 
зростанням професійної майстерності [12] 

 У роботах П.А. Рудика протиріччя та взаємозв’язок, які виникають між 
суспільно-значимими та особистісно- значимими мотивами, розглядаються як 
рушійна сила та умова розвитку спортивної майстерності [17] На думку А.В. 
Родіонова, таким чином відбувається злиття суб’єкта і об’єкта спортивної 
діяльності, яке з ростом кваліфікації спортсмена набуває більш складної 
структури [15] Отже для вивчення мотивації ми взяли методику Т. Елерса: 
діагностика мотивації до успіху та до уникнення невдач. 

Особистісна тривожність спортсмена характеризується помірно високою. 
Для спортсменів тривожність не є негативною рисою особистості або фактором 
невдачі у змаганнях. Певний рівень тривожності - природна й обов'язкова 
особливість підготовки особистості до якоїсь відповідального змагання, 
наприклад чемпіонат світу.[13] Дослідження тривожності особистості ми 
проводили за методикою Ч.Спілбергера. 
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Як відомо дуже важливою умовою в спорті, яку не можна не враховувати, 
є особливості нервової системи спортсменів, тому для досілженя 
індивідуально-типологічних особливостей нами був взятий опитувальник «Риси 
характеру та темпераменту» (ЧХТ). 

В спортивній науці, останнім часом розвинулись дослідження самооцінки. 
[20] Самооцінка є важливим властивістю особистості, оскільки грає роль 
регулятора діяльності. Для вивчення самооцінки була використана методика 
Дембо-Рубінштейн: дослідження самооцінки.  

Не останню роль в спортивній діяльності грає вольові особливості 
особистості. Для дослідження зв’язку вольових якостей з спортивною 
майстерністю нами була обрана методика самоконтролю (Tangney, Baumeister, 
Boone, 2004; переклад Т. О. Гордєєвой)  

Самоставлення як компонент самосвідомості особистості, розглядали І.І. 
Чеснокова, І.С.Кон В.В., Столін, С.Р. Пантилеев, Е.Т. Соколова, І.І. 
Сарджвеладзе та інші. Найчастіше виділення самоставлення як окремого 
компонента самосвідомості здійснюється шляхом розмежування когнітивного, 
афективного та регулятивного компонентів самосвідомості особистості. Даний 
поділ компонентів самосвідомості є умовним, оскільки «все різноманіття 
психічних явищ ... входить в особистість та замикається в її єдності»[15,с.634]. 
Самоставлення вивчалося опитувальником самоставлення особистості (ОСО) 
В.В. Столин, С.Р. Пантелєєв. [19] 

Дослідження особливостей індивідуально-психологічних зв’язків з 
спортивною майстерністю особистості спортсмена проводилося нами у 2010-
2011 роках. 

Для реалізації поставленої мети, ми розробили програму нашого 
дослідження яке складалося з декілька етапів.  

Етап. Підбір методик для дослідження.  Етап. Стандартне емпіричне дослідження за допомогою групи методик 
яке складалося з таких частин. 1) ознайомлення спортсменів з дослідженням, 
інструктаж та пояснення спортсменам нюанси заповнення опитувальників та 
відповіді на запитання. 2) Роздача методик. Заповнення спортсменами 
методик. Збір методик 3) Підрахунок балів та внесення їх в електрону таблицю 
для математичної обробки.  

Етап. Математична обробка отриманих даних, за допомогою програми 
SPSS v.17.0. Кореляційний аналіз.  

Загальна кількість спортсменів які прийняли участь у дослідженні склала 
169 респондента. Серед яких 85 чоловіки та 84 жінок, що відповідає 
генеральної сукупності. Віком від 12 до 65 років. Таким чином ми можемо 
стверджувати, що наша вибірка є гендерно репрезентативною. 

В дослідженні приймали участь спортсмени таких видів спорту: Легка 
Атлетика у кількості 11 спортсменів; Самбо (боротьба) у кількості 13 
спортсменів; Футбол у кількості 13 спортсменів; Баскетбол у кількості 16 
спортсменів; Теніс у кількості 7 спортсменів; Більярд у кількості 11 спортсменів; 
Естетична гімнастика у кількості 7 спортсменів; Кікбоксінг (Муей Тай) у кількості 
24 спортсменів; Кунг-фу, Ушу (бойове мистецтво) у кількості 17 спортсменів; 
Гандбол у кількості 14 спортсменів.  

Таблиця 1 - Кореляційні зв’язкі рівня майстерності з індивідуально-
психологічними особливостями особистості спортсмена  
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Методики  
Рівень 

майстер
ності 

 Коефіцієнт кореляції Пірсона  0,287* 
Двосторонній рівень значимості  ,015 Методика Т. Елерса: діагностика мотивації 

до успіху. Кількість респондентів  169 
Коефіцієнт кореляції Пірсона  0,490** 
Двосторонній рівень значимості  ,000 

Опитувальник самоконтролю (Tangney, 
Baumeister, Boone, 2004; переклад Т. О. 
Гордєєвой) Кількість респондентів  169 

Коефіцієнт кореляції Пірсона  0,374* 
Двосторонній рівень значимості  ,024 

Опитувальник МAAS "усвідомлена 
присутність" (Mindfulness) Переклад Д.А. 
Леонтьев Кількість респондентів  169 

Коефіцієнт кореляції Пірсона  0,417** 
Двосторонній рівень значимості  ,005 

Шкала: сила нервових процесів з сторони 
збудження. Опитувальник «Риси характеру 
і темпераменту» (ЧХТ) Кількість респондентів  169 

Коефіцієнт кореляції Пірсона  -0,403** 
Двосторонній рівень значимості  ,008 

Шкала: сила нервових процесів з сторони 
гальмування. Опитувальник «Риси 
характеру і темпераменту» (ЧХТ) Кількість респондентів  169 

Коефіцієнт кореляції Пірсона  0,499** 
Двосторонній рівень значимості  ,009 

Шкала: рухливість нервових процесів. 
Опитувальник «Риси характеру і 
темпераменту» (ЧХТ) 

Кількість респондентів  169 
Коефіцієнт кореляції Пірсона  0,480** 
Двосторонній рівень значимості  ,000 

Шкала: системна рефлексія. 
"Диференціальний тест рефлексії" Д.А. 
Леонтьев, Е.Н. Осина (ДТР) Кількість респондентів  169 

Коефіцієнт кореляції Пірсона  0,454** 
Двосторонній рівень значимості  ,001 

Шкала: глобальне самоставлення. 
Опитувальник самоставлення (В. В. 
Столин, С. Р. Пантилеев) Кількість респондентів  169 

Коефіцієнт кореляції Пірсона  0,413** 
Двосторонній рівень значимості  ,005 

Шкала:Самоповага. Опитувальник 
самоставлення (В. В. Столин, С. Р. 
Пантилеев) Кількість респондентів  169 

Коефіцієнт кореляції Пірсона  0,383* 
Двосторонній рівень значимості  ,017 

Шкала: аутосимпатія. Опитувальник 
самоставлення (В. В. Столин, С. Р. 
Пантилеев) Кількість респондентів  169 

Коефіцієнт кореляції Пірсона  0,414** 
Двосторонній рівень значимості  ,005 

Шкала: очікуване ставлення від інших. 
Опитувальник самоставлення. 

Кількість респондентів  169 
Коефіцієнт кореляції Пірсона  0,437** 
Двосторонній рівень значимості  ,002 

Шкала: самовпевненість. Опитувальник 
самоставлення (В. В. Столин, С. Р. 
Пантилеев) Кількість респондентів  169 

Коефіцієнт кореляції Пірсона  0,381* 
Двосторонній рівень значимості  ,019 

Шкала: ставлення інших. Опитувальник 
самоставлення (В. В. Столин, С. Р. 
Пантилеев) Кількість респондентів  169 

Коефіцієнт кореляції Пірсона  ,453** 
Двосторонній рівень значимості  ,001 

Шкала: саморозуміння. Опитувальник 
самоставлення (В. В. Столин, С. Р. 
Пантилеев) Кількість респондентів  169 
 

Сучасне п'ятиборство у кількості 8 спортсменів; Спортивна гімнастика у 
кількості 4 спортсменів; Городошний спорт (городки) у кількості 4 спортсменів; 
Фехтування у кількості 16 спортсменів; Волейбол у кількості 4 
спортсменів.Рівень майстерності ми визначали за спортивною кваліфікацією, а 
саме кандидати у майстри спорту (КМС) – 46 спортсменів; Майстри спорту 
(МС) - 34 спортсмена; Заслужений майстер спорту (ЗМС) – 8 спортсменів; 
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Майстри спорту міжнародного класу(МСМК) – 14 спортсменів; Спортсмени 
першого розряду - 36 спортсменів; другого розряду - 28 спортсменів; третього 
розряду - 29 спортсменів; Ранжування шкали «рівень майстерності» відповідно 
було у зростаючому порядку: 1 – третій розряд, 2 другий розряд, 3- перший 
розряд, 4 – КМС, 5-МС, 6-ЗМС, 7-МСМК.  

Результати кореляційного дослідження представлені у таблиці №1. 
Як бачимо з таблиці №1, рівень майстерності має помірний позитивний 

кореляційний зв'язок з шкалами: самоконтроль, усвідомлена присутність, сила 
нервових процесів з сторони збудження, рухливість нервових процесів, 
системна рефлексія, глобальне самоставлення, самоповага, аутосимпатія, 
очікуване ставлення від інших, самовпевненість, ставлення інших, 
саморозуміння. Слабкий кореляційний зв'язок з мотивацією до успіху. Та 
негативний кореляційний зв’язок з шкалою сила нервових процесів зі сторони 
гальмування.  

Висновки. Отже виходячи з цих даних можна зробити певні висновки. 1. 
Спортсмени високого рівня майстерності які вже досягли високих результатів 
та певну спортивної кваліфікацію мають високий рівень самоповаги; вони 
симпатизують собі, тобто мають позитивне емційно-цінністне ставлення до 
себе; самовпевнені, добре розуміють себе, отже вони не конфліктні з самим 
собою – когнітивний компонент самоставлення позитивний. Вони очікують що 
інші теж добре ставляться до них як і вони до самих себе. Отже в загалом, 
можна сказати, що вони позитивно ставляться до власної особистості в цілому 
та не мають, або їм менш присутня, ніж спортсменам низького рівня 
майстерності, внутрішня конфліктність компонентів самоставлення. 2. Рівнем 
майстерності має зв'язок з певними певні індивідуально-психологічними 
особливостями особистості спортсмена. А саме: рівнем рефлексії, 
усвідомленості, самоконтролю та мотивацією.  

А це, в свою чергу це може означати 2 основних моменту:  
А) Що з ростом спортивної майстерності спортсменам у нього розвиваються й 
індивідуально-психологічні особливості. Що спорт впливає на формування його 
особистості в цілому.  
Б) Що спортсменам саме з такими індивідуально-психологічним особливостями 
як самоконтроль, високий рівень рефлексії та усвідомленості, та які за 
мотивовані досягають високих результатів. Отже ці індивідуально-психологічні 
особливості впливають на рівень майстерності особистості. Спортсмени з 
такими характеристиками досягають високих результатів у спорті.  

Вважаємо, що це питання залишається досі відкритим, але можемо 
зазначити, опираючись на наші данні та враховуючи те, що існує зв'язок, що 
при підготовці спортсменів високого класу, крім традиційних підходів до їх 
підготовки, які орієнтовані переважно на розвиток фізичних якостей, 
вдосконалення функціональних можливостей організму та озброєння техніко-
тактичними вміннями, слід звертати увагу на розвиток їх індивідуально-
психологічних особливостей. Мотивувати спортсменів, сприяти розвитку в них 
усвідомленості, рефлексії та таких якостей як самоконтроль, самоповага, 
аутосимпатія. Це допоможе їм більш усвідомлювати тренувальні етапи, які 
часто даються дуже важко. Аналізувати свої поразки та контролювати свою 
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поведінку при сильних радощах або невдачах, розуміючи що є собою 
спортсмен високого класу, який представляє нашу країну на міжнародній арені.  
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ПРОФЕСІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНОГО СТИЛЮ ТА 
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВЧИТЕЛЯ 

В статті емпірично доводиться , що стиль переробки інформації може бути 
професійною властивістю педагога, а суб’єктивні оцінки власного функціонального стану 
можуть бути застосованими з метою регуляції і саморегуляції процесу вирішення 
професійних педагогічних задач. 

Ключові слова: когнітивний стиль, вузькість/ширина діапазону еквівалентності , 
імпульсивність /рефлективність, функціональний стан, ситуативна та особистісна 
тривожність, стан хронічної втоми, гостра фізична та розумова втома. 

В статье емпирически доказывается , что стиль переработки информации может 
бать профессиональным свойством педагога, а субъективные оценки собственного 
функціонального состояния могут быть использованы с целью регуляции и 
саморегуляции процесса решения педагогических задач. 

Ключевые слова: когнитивный стиль, уз ость/широта диапазона 
эквивалентности, импульсивность/рефлективность, функциональное состояние, 
ситуативная и личностная тревожность, состояние хронического утомления, острое 
физическое и умственное утомление. 

In the article the author proves on the empiric data that the individual style of a teacher 
informational processing is its professional trait. The own assessment of teachers’ functional 
condition could be applied to regulation and self-regulation the process of solution professional 
pedagogical tasks. 

Keywords: cognitive style, Analytic-Synthetic, Reflexivity-Impulsivity, functional condition, 
situational and personal anxiety, the condition of chronic fatigue, severe physical and mental 
fatigue. 

 
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю якісної перебудови 

системи професійної підготовки фахівців, зокрема, педагогічної спрямованості. 
Зміни структури і змісту педагогічної діяльності пов’язані з суттєвим 
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підвищенням ролі вчителя в середній школі, викладача у вищих навчальних 
закладах, з необхідністю всебічного аналізу і врахування особливостей 
професійної роботи, з розробкою сучасних моделей спеціаліста.  

Постановка проблеми. Дослідження професійної діяльності з позицій 
сучасних наукових знань дозволяє виявити специфічні для конкретного виду 
професії , в нашому випадку вчителя , об’єктно - суб’єктні взаємозв’язки, що 
зумовлюють її виконання. Інтегративними характеристиками професійної 
діяльності з позиції « аналітичного професіографування» виступають 
індивідуальний стиль діяльності та функціональний стан людини ( 
Є.М.Іванова). І стиль, і стан – індикатори рівня професійної адаптації суб’єкта 
праці, динамічної рівноваги в системі « людина – професійне середовище» 
Таким чином, виникає питання , зокрема, щодо ролі пізнавального способу 
переробки інформаціїї як фактору успішності діяльності. Адже відомо, що 
умови і характер взаємодії працівників в процесі трудової діяльності, зміст 
професійних задач чинять вплив на структуру індивідуальності та на її окремі 
складові, зокрема, на таку важливу функціональну інструментальну 
характеристику, як когнітивний стиль. В когнітивному стилі проявляються 
розбіжності між людьми в характері та способах переробки інформації, котрі є 
сталими в різних ситуаціях діяльності.  

Вивченню психологічних особливостей особистості педагога, його 
професійно важливих якостей, стилю професійної педагогічної діяльності 
присвячена велика кількість досліджень (Ф.Н.Гоноболін, 1975; Н.В. Кузьміна, 
1967; Е.Н.Жучєва, 1983; М.В.Журавкова, 1995; І.З. Зязюн, Н.Г.Базилевич, Т.Г. 
Дмитренко, 2006; Л.М.Мітіна, 1994, 1998, 1999, 2002; Л.І. Панарін, 1993; А.А. 
Реан , Я.Л. Коломінський, 2000; З.В.Резапкін, Г.В. Резапкіна, 1996; Є.І. Рогов, 
1995; Н.В.Самоукіна, 1999; В.А. Семиченко, 2004;Н.М.Симонова, 1996; В.А. 
Сластенін, А.І.Міщенко, 1991; Є.Н.Смоленська, 1992; Є.В.Улибіна, 1993; Т.В. 
Форманюк, 1994; А.А. Баранов, 2002 та інші ). Серед різних особливостей 
особистості вчителів найкраще вивчена їхня емоційність. Грунтовно 
досліджено проблему стилю виховання, навчання, педагогічного керівництва, 
особливості індивідуального стилю ( О.О.Бодальов, Н.В.Бордовська, 
Ю.Б.Гіппенрейтер, Є.А.Клімов, А.К.Маркова, В.С.Мерлін, А.Я.Ніконова, 
О.П.Саннікова, Л.М. Фрідман та інші ). Аналіз психолого – педагогічної 
літератури підводить до твердження, що проблема когнітивного стилю в 
професійній діяльності вчителів є малодослідженою. За даними 
І.В.Тихомирової (1988) для професій , пов'язаних з комунікативністю 
(відповідно, і для вчителів), характерний такий когнітивний стиль , як 
полезалежність. Відомо, що перелік парамертів когнітивного стилю, котрі 
складають основу феноменології стильового підходу, нараховує понад 10 
позицій (2 , с.37). Роль і специфіка когнітивного стилю як індивідуально – 
психологічної характеристики вчителя в його професійній діяльності не 
розкриті, закономірності не встановлені при всьому тому, що це діяльність 
комунікативна, мисленєва, інтелектуальна і креативна.  

Методологічною основою дослідження функціональних станів педагогів 
виступили концептуальні положення провідних науковців сучасності 
(В.Л.Маріщук, А.Б.Леонова, А.С. Кузнецова, В.І.Медведєв, Є.П.Ільїн, 
В.О.Бодров, О.Н. Родина та інші.). Психодіагностична оцінка суб’єктивних 
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проявів є необхідною складовою комплексної діагностики функціональних 
станів та є зручним засобом для проведення попередньої характеристики 
функціональних станів з їхнім подальшим деталізованим вивченням у 
представників різних професійних груп (А.Б.Леонова). Проблема 
функціонального стану, його чинників та специфіки в трудовій діяльності 
представників педагогічної професії розкривається в роботах мало чисельної 
групи дослідників (КарпенкоА.В., 1975; Доронкіна Є.К., 1976; Томашевська Л.І., 
1978; Навакатікян А.О., 1979; Мітіна Л.М., 1994, 1998; Мельничук , 2001; Мешко 
Г.М., 2005; Євстігнєєва Н.І., 2005; Латіна Г.О., 2008 та інші). Успішність 
(ефективність) діяльності вчителя оцінюється не лише за допомогою 
об’єктивних показників ( наприклад, своєчасне виконання навчальної 
програми), але і за допомогою суб’єктивних, що відображають стан комфорту, 
втоми тощо. 

У якості об’єкта дослідження ми визначаємо стиль діяльності та 
функціональний стан як інтегративні характеристики професійної діяльності 
вчителя, а предмета - особливості індивідуального когнітивного стилю та 
суб’єктивних проявів функціонального стану вчителя в трудовій діяльності. 

Мета дослідження: розкрити особливості інтегративних характеристик 
професійної діяльності вчителя - когнітивного стилю та функціонального стану. 
Для досягнення мети конкретизовані задачі: 
 перша полягає у перевірці припущення про те, що розвиток когнітивних 

характеристик можливий в процесі підготовки до професійної діяльності; 
 друга полягає у знаходженні комплексу показників з виділенням таких 

психологічних ознак, котрі сигналізували б уже про перші скриті від 
спостерігача несприятливі стани. 

Передбачалося наступне: когнітивний стиль в процесі професійної 
діагностики може бути не лише і не стільки індивідуально-психологічною, а й 
професійною властивістю педагога; суб’єктивні оцінки свого функціонального 
стану можуть бути застосованими з метою регуляції і саморегуляції процесу 
вирішення професійних педагогічних задач.  Для дослідження інтегративних 
характеристик професійної діяльності (стилю переробки інформації та 
функціонального стану ) використовували наступні методики: 

1.Тест Д.В. Сочивко (1984) – розробка в рамках методології Р. Гарднера 
щодо вимірювання когнітивного стилю « вузькості - ширини діапазону 
еквівалентності ( або концептуальна диференційованість)» - « Вільна 
класифікація точкових наборів». За даною методикою визначається: 
аналітичність в пізнавальній діяльності як схильність бачити відмінності в 
об’єктах, як установка на фіксацію відмінностей. «Аналітики» застосовують 
більш точні, строгі критерії оцінки об’єктів, впроваджуючи вузький діапазон 
еквівалентності. Ця характеристика співвідноситься з низьким рівнем 
здібностей до категоріального аналізу об’єктів. «Аналітичність» сприяє 
швидкості діяльності при умові відсутності вимоги до переструктурування 
інформації. «Синтетики» схильні бачити подібність в об’єктах, застосовують 
узагальнені стратегії при вирішенні подібних завдань. «Синтетичність» 
пов'язана з категоріальним аналізом, артикульованим підходом до стимульного 
поля. У якості тестового матеріалу використовується набір із 16 конфігурацій, 
що являють собою різний рандомізований розподіл 6 крапок на зоні 64 комірок. 
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Завдання для досліджуваного полягає у класифікації карток на деяку кількість 
групп за власним критерієм, кількість групп може бути від 2 до 16. Не варто 
думати, що класифікація матеріалу здійснюється без будь-якого перетворення 
початкової структури зображення. В іншому випадку сама класифікація була б 
неможливою, якщо розуміти цей процесс як знаходження схожості між групами 
карток, котрі максимально не схожі. Критерієм для класифікації виступає 
особливість самих точкових наборів числом від 1 до 16, а не особливості друку 
чи кольору картону. За вказаною методикою експериментатор фіксує кількість 
групп і кількіссть карток у найбільшій з групп; 

2. Тест «Співставлення знайомих картинок» або тест підбору парної 
фігури (Дж. Каган, 1965, 1966) для визначення когнітивного стилю 
«імпульсивність – рефлексивність». При виконанні різних завдань , що 
вимагають сортування об’єктів чи класифікації, досліджувані, котрі мають 
схожий рівень розвитку когнітивної сфери, різняться за тим, які засновки вони 
обирають і наскільки ретельно продумують варіанти відповідей, перш ніж 
викажуть свою думку. Ці відмінності отримали назву «рефлективного – 
імпульсивного когнітивного стиля». При виконанні вказаного тесту 
досліджуваному показують еталонну картинку і пропонується знайти точно таку 
ж серед інших восьми схожих. Із них лише одна повністю відповідає еталону, 
але їхня подібність провокує на необдумані відповіді. Таким чином, у даному 
випадку мова йде про індивідуальні відмінності у процесах висування і 
формулювання гіпотез. Імпульсивні досліджувані схильні швидко реагувати на 
проблемну ситуацію, при цьому гіпотези висувають без достатнього прийняття 
до уваги ступеня їхньої подібності, рішення приймаються без ретельного 
обдумування. Навпаки, для рефлективних досліджуваних характерний більш 
уповільнений темп реагування у подібній ситуації, рішення приймаються на 
основі попереднього аналізу характеристик альтернативних стимулів, гіпотези 
уточнюються з урахуванням ступеня їхньої подібності. Основними показниками 
імпульсивності – рефлективності є: час до першої відповіді; кількість помилок, 
котрі робить досліджуваний перш, ніж знайде вірну відповідь. При високій 
рефлективності кількість помилок буде мінімальною, так як рефлективність 
пов’язана з аналізом тестового завдання і перевіркою всіх можливих гіпотез. 
При високій імпульсивності досліджуваний дає відповідь, не задумуючись, 
побачивши першу ж схожу картинку.  

3. Психодіагностичний комплекс (А.Б.Леонова, М.С.Капіца) для 
професійної діагности суб’єктивної оцінки функціонального стану : методики 
«Шкала станів», « Шкала диференціальних емоцій», «Шкали ситуативної та 
особистісної тривожності», опитувальники для оцінки гострої фізичної втоми , 
гострої розумової втоми, ступеня хронічної втоми ( 1 ). 

Характеристика добірки: 1. Для дослідження індивідуального стилю 
переробки інформації було організовано дві добірки залежно від стадії 
становлення суб’єкта професійної діяльності: вчителі ( n=27) і студенти ( n=27); 
2. Для самооцінки функціонального стану організована добірка вчителів ( 
n=35). В нашому дослідженні вивчалася міра виразності двох когнітивних 
стилів студентів педагогічного вищого навчального закладу та вчителів. В 
таблиці 1. представлені середні значення показників вузькості/ширини 
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діапазону еквівалентності та імпульсивності /рефлективності : вчителі ( n=27) і 
студенти (n=27).  
Таблиця1 - Стильові характеристики інтелектуальної діяльності на стадіях 
професійної підготовки та розвитку професіонала  

Розвиток професіонала, 
вчителі (n=27) 

Професійна підготовка, 
студенти (n=27) 

Когнітивні стилі 
(основні показники) 

Середнє  Сигма Середнє  Сигма 
Вузькість / ширина 
діапазону еквівалентності: 
а)кількість групп, шт .; 
б)кількість карт в найбільшій 
групі, шт.; 

 
 
3.44 
 
6.85  

 
 
1.15 
 
1.68 

 
 
4.41 
 
5.52 

 
 
1.93 
 
2.14 

Імпульсивність/рефлективність: 
а)кількість помилок, шт.; 
б)час до першої відповіді, с . 

 
0.96 
44.59 

 
0.85 
19.59 

 
1.07 
38.93 

 
0.92 
22.45 

 

Результати проведеного обстеження показують певну тенденцію розвитку 
когнітивних характеристик за параметрами часу та кількості помилок. За 
даними показниками швидше, але менш точно працюють студенти, тобто 
проявляють імпульсивність. За показниками кількості утворених груп та 
розміром предметної групи студенти демонструють, переважно, стратегію « 
аналіз через синтез», а вчителі - «синтез через аналіз». Таким чином, на стадії 
розвитку професіонала нарощуються прояви широти діапазону еквівалентності 
та рефлективності, що є лінією прогресивного розвитку стильової поведінки. 
Отриманий результат співвідноситься з даними М.О.Холодної ( 2002) щодо 
ролі вікового фактору і зазначається, що в похилому віці прогресивна лінія 
стильової поведінки проявляється у вигляді тенденції росту рефлективності і 
збереження здатності до категоріального узагальнення (2, с.202). В нашому 
випадку можна зробити висновок, що когнітивні стилі, як відомо,будучи 
біологічно зумовленими, підпадають під дію факторів середовища, в тому числі 
професійного.  

Звернемося до результатів, котрі характеризують кореляційні зв'язки між 
показниками когнітивних стилів. Для добірки вчителів , як професійної групи, 
широкий діапазон еквівалентності ( мала кількість групп) має, хоча і не високий, 
кореляційний зв'язок з рефлективністю у вигляді повільного когнітивного темпу 
(0.254, р=0.05). Тоді як для групи студентів зв’язки не виявлені. Отже, 
орієнтація на узагальнені ознаки об’єктів при установці їхньої подібності 
співвідносяться з рефлективністю, тобто розгорткою орієнтовної і контрольної 
фаз пізнавальної діяльності, і може виступати результатом професіоналізації. 

Привертає увагу внутрішня функціональна кореляція між показниками 
імпульсивності/рефлективності для добірки вчителів ( -0.254) та студентів  
(-0.450). Такі результати свідчать, що студенти більш енергійні та активні, 
швидше приймають рішення в умовах множини вибору альтернатив, тобто 
більш імпульсивні. Успішність професійної діяльності вчителів та студентів 
пов’язана як з особливостями когнітивного темпу (показник «часу першої 
відповіді») (- 0.252), так і з ефективністю механізмів сканування ( показником 
«кількість помилок») (- 0.271). Наведені показники орієнтують на подальше 
вивчення можливих стратегій, котрі стоять за когнітивним стилем « 
імпульсивність/рефлективність» при виконанні педагогічних функцій, вирішенні 
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професійних задач. За результатами кількісного аналізу ( описовими 
статистиками) емпіричних даних груповий «портрет» функціонального стану 
професійної групи вчителів, котра була в наявності, має наступні особливості 
(див. табл.2): 

 

Таблиця 2. - Груповий «портрет» функціонального стану вчителя (суб’єктивні 
прояви). 

Показник Середнє 
значення 

Середньо-
квадратичне 
відхилення 

Інтерпретація 

Суб’єктивний 
контроль 50,2 4,04 

Допустимий рівень суб’єктивного 
комфорту , нормальне самопочуття 

Фізична втома 15,8 5,6  Легкий ступінь фізичної втоми 
Розумова 

втома 12,9 4,47 Легкий ступінь розумової втоми 
Позитивні 

емоції 25,1 6,47  Помірний рівень позитивних емоцій 
Негативні 

емоції 19,5 4,11  Помірний рівень негативних емоцій 
Тривожно-
депресивні 

емоції 13,7 6,96 
 Помірний рівень прояву тривожно-
депресивних емоцій 

Ситуативна 
тривожність 27,7 8,51  Низький рівень ситуативної тривожності 
Особистісна 
тривожність 27,9 9,8  Низький рівень особистої тривожності 

Хронічна втома 22,9 8,24 Початковий ступінь хронічної втоми  
 
За наведеними даними комплексу суб’єктивних проявів функціонального 

стану професійної групи вчителів привертає увагу, перш за все, показник рівня 
ситуативної тривожності. В цілому досліджувана група за вказаним показником 
характеризується як низько тривожна. Такий прояв недоцільно інтерпретувати 
як оптимальний показник функціонального стану. Умови професійної діяльності 
вчителя, як правило, описуються як такі, що відносяться до побутових, але не 
треба відкидати значущість умов моральної відповідальності. Входження 
вчителя в повсякденну трудову діяльність вимагає певного емоційного 
напруження та готовності до вирішення різних проблемних професійних 
ситуацій тощо. Для такої категорії виробничих ситуацій адекватним вважається 
помірний рівень ситуативної тривожності, що відповідає оптимальному 
робочому стану. В нашому дослідженні показник особистісної тривожності 
розглядається як фонова детермінанта трудової діяльності. Такий методичний 
прийом дослідження та тлумачення фонового стану дозволяє побачити за 
рівнем особистісної тривожності стабільні переживання працівника, принаймні 
протягом півроку, а це вказує, в свою чергу, на загрозу щодо адекватного 
виконання професійних задач. Досліджувана група характеризується за 
вказаною характеристикою як низько тривожна і відзначається початковим 
ступенем хронічної втоми. Хронічна втома навіть на ранніх стадіях свого 
розвитку суттєво знижує працездатність людини. Так як хронічна втома має 
тенденцію до тривалого та прихованого накопичення, її важко на початку 
розвитку виміряти об’єктивними методиками, то суб’єктивні скарги та нарікання 



 
172 

 

ІХ Р В  

І С Т  

Н Е М  

ІФ В  

ІО Т  

Т Д Е М  

ІР В  
П Е М  

І С К  

 

ІХ Р В  

І С Т  

Н Е М  

ІФ В  

ІО Т  

Т Д Е М  

ІР В  
П Е М  

І С К  

на погіршення самопочуття є першим важливим сигналом на шляху організації 
профілактичних заходів та корекції задля підтримки загальної трудоздатності.   

Показники особистісної тривожності і хронічної втоми вказують на фоновий 
рівень функціонального стану, що зумовлює індивідуальну специфіку 
реагування на наявну ситуацію. Показники гострої фізичної і розумової втоми в 
сукупності дають можливість стверджувати, що для даної групи представників 
масової професії типовий робочий день характеризується розвитком фізичної і 
розумової втоми, що свідчить про неоптимальний функціональний стан і 
передбачає дослідження робочої пози, логіки зміни видів активності, 
когнітивного дискомфорту, соціальних контактів тощо.  

Таким чином, загальний модус функціонального стану за «груповим 
портретом» професійної добірки вчителів є несприятливим та неоптимальним 
або іншими словами – стан зниженої працездатності. 

Аналіз внутрішньо-функціональних зв’язків суб’єктивних функціонального 
стану (див. рис.1) показує, що базовим компонентом, для добірки, що була в 
наявності, виступає показник фізичної втоми. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.Структура зв’язків показників функціонального стану: 
де , ІСК - індекс суб’єктивного комфорту ; ІФВ - індекс фізичної втоми ; 
ІРВ - індекс розумової втоми; ПЕМ - індекс позитивних емоцій ; 
НЕМ - гострі негативні емоції; ТДЕМ - тривожно-депресивні емоції ; 
ІСТ - індекс ситуативної тривожності; ІОТ - індекс особистої тривожності; 
ІХРВ - індекс хронічної втоми .  

Ця характеристика замикає на собі найбільше значущих функціональних 
зв’язків (суцільна лінія на рис.1.) . Фізична втома протягом типового робочого 
дня залежить від фонового рівня функціонального стану, а власне від хронічної 
втоми ( 0.449, Р=0.05), особистісної тривожності ( 0.395, Р = 0.05) та 
взаємозв’язана з такими проявами актуального стану , як суб’єктивний 
комфорт (0.615, Р = 0.01), ситуативна тривожність ( 0.548, Р=0, 01), тривожно 
депресивні емоції ( 0.479, Р=0, 01), розумова втома ( 0.35, Р=0.05). Зазначена 
кореляційна плеяда дозволяє розробити програму відновлення стану 
оптимальної працездатності. 
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Висновки. Отже, мета дослідження досягнута, поставлені дослідницькі 
задачі вирішені. Особливості інтегративних характеристик професійної 
діяльності вчителя виявилися в наступному: по-перше, орієнтація на 
узагальнені ознаки об’єктів при установці їхньої подібності співвідноситься з 
рефлективністю на стадіїї професіонала. Вказана залежність є результатом 
професіоналізації, а тому є підстава стверджувати, що когнітивний стиль в 
процесі професійної діагностики може бути не лише і не стільки індивідуально-
психологічною, а й професійною властивістю педагога; по-друге, емпірично 
виявлено комплекс показників суб’єктивної оцінки психологічних проявів, котрі 
сигналізують про перші скриті від спостерігача несприятливі стани. До таких 
проявів відносяться більш стійкі характеристики фонового функціонального 
стану ( особистісна тривожність, хронічна втома) та базовий компонент 
актуального функціонального стану ( гостра фізична втома). 

Перспективу подальшого дослідження ми вбачаємо у порівняльному 
аналізі когнітивно – стильової організації та механізмів функціонального стану 
на основі суб’єктивних проявів фахівця залежно від типу професії. 
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 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ «ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ» В СИСТЕМІ 
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ 

В статті запропоноване авторське бачення ролі принципу «особистісного підходу» як 
визначального засобу формування пізнавального інтересу учнів до навчання. На основі 
узагальнення ідей учителів-експериментаторів запропоновані шляхи реалізації цього принципу в 
практику загальноосвітніх шкіл.  

Ключові слова: особистість, принцип, технологія.  
В статье предлагается авторское виденье принципа «личностного подхода» как 

определяющего способа формирования познавательного интереса учеников к обучению. На 
основании идей учителей – экспериментаторов предложены пути реализации этого принципа 
в практику общеобразовательных школ.  

Ключевые слова: личность, принципы, технология.  
Author vision of role of principle of personality approach is offered in the article, as a prominent 

mean of forming of cognitive interest of students to education. On the basis of generalization of teacher-
experimenters ideas, the ways of realization of this principle are offered as practice of general schools.  

Keywords: personality, the principle, technology.  
 

Актуальність дослідження обумовлена завданнями реформування всієї 
освітньої системи і, зокрема шкільної. Одним із пріоритетних принципів цього 
процесу є "гуманізація освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої 
соціальної цінності, у найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні 
різноманітних освітніх потреб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських 
цінностей, гармонії стосунків людини і навколишнього середовища, суспільства і 
природи " [3, с. 9].  

Серед шляхів вирішення цієй проблеми є вивчення, систематизація та 
впровадження в практику здобутків вітчизняних педагогів сучасності та минулого. 
Особливо цінним для дослідників є проблема формування пізнавального інтересу.  

Філософи і соціологи А. С. Айзикович, Л. М. Архангельский, Г. М. Гак, Г. Ф. 
Гегель, А. Г. Здравомислов, І. Кант, Ю. І. Фохт-Бабушкін, Ю. В. Шаров, аналізуючи 
природу інтересів і показуючи їхню сутність, обгрунтували необхідність розуміння 
ролі і значення інтересу у вихованні і навчанні особистості. Праці психологів Б. Г. 
Ананьєва, С. А. Ананьїна, М. Ф. Беляєва, Л. А. Гордона, Н. Ф. Добриніна, Б. І. 
Додонова, Т. К. Єгорова, А. Г. Ковальова, Н. Д. Левитова, В. Н. Мясищева, К. К. 
Платонова, С. Л. Рубінштейна, Б. М. Теп-лова узагальнюють категорію інтересу в 
усіх його видах і на всіх етапах його розвитку. Він характеризується позитивним, 
емоційним ставленням до дійсності, мотиваційною і творчою спрямованістю. У 
працях педагогів на великому фактичному матеріалі розкривається роль та 
значення інтересу в навчанні молоді, аналізується розвиток її заінтересованості 
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різними видами діяльності А. П. Архипов, М. А. Беляєва, Л. І. Божович, І. Ф. Гербарт, 
В. Г. Іванов, Н. Г. Морозова, Т. К. Панкратов, Г. І. Щукіна.  

Метою статті є характеристика принципу «особистісного підходу» в умовах 
нової гуманістичної парадигми реформування освіти. А завданням публікації 
виступає аналіз шляхів його реалізації в досвіді кращих учителів України.  

Спеціальні дослідження присвячені проблемі формування пізнавального 
інтересу констатують, що інтерес в усіх його проявах і на всіх етапах розвитку 
характеризуються трьома обов`язковими моментами: 1) позитивними емоціями у 
ставленні до діяльності; 2) наявністю пізнавальної сторони цих емоцій; 3) наявністю 
безпосереднього мотиву, що йде від самої діяльності. Звідси випливає, що в процесі 
навчання важливо забезпечувати виникнення позитивних емоцій у ставленні до 
учіння, до його змісту, форм і методів реалізації.  

Серед принципів, які спрямовані саме на формування пізнавального інтересу, 
з величезного досвіду вчителів 80-90-х років початку ХХІ сторіччя були виділені 
чотири: принцип особистісного підходу; принцип дидактичної гри (розвиваючої, 
рольової, ділової тощо); принцип інтегрованого навчання (інтегрування змісту, форм 
та методів); принцип відповідності форми змістові (велика різноманітність форм, 
методів, прийомів та засобів навчання). Серед названих принципів особливе місце 
займає принцип «особистісного підходу» оскільки саме він визначає гуманістичну 
спрямованість дидактики сьогодення.  

Особистість (у психології) – системна якість, що набувається індивідом у 
предметній діяльності і спілкуванні, які характеризуються з боку включення його у 
суспільні відносини. Однією з основних характеристик особистості є активність, 
тобто бажання суб`єкта розширити сферу своєї діяльності, діяти за рамками вимог 
ситуації і рольових визначень. Саме ця характеристика особистості впливає 
найбільше на ефективність навчального процесу. Відбувається це тому, що 
джерелом активності є різні потреби. У свою чергу, спонукання до діяльності, що 
спрямовані на задоволення конкретних потреб, викликаються мотивами, і останнім 
у цьому ланцюгу понять є інтерес, який розглядається психологами як емоційний 
вияв пізнавальних потреб людини. Отже, з об`єктивної точки зору, щоб учні 
працювали активно, їх треба зацікавити, а для цього потрібно сформувати відповідні 
мотиви, які й дадуть змогу вирішити це питання. Однак, крім об`єктивної оцінки 
особистості, є і її власна – суб`єктивна. З цієї точки зору для кожного учня 
“особистість” виступає як його “Я” (образ Я, Я-концепція), система уявлень про себе, 
що конструюється індивідом у процесах діяльності і спілкування, забезпечує єдність 
і тотожність його особистості і виявляється в самооцінці, почутті самоповаги, рівні 
вимогливості тощо. Як бачимо, і на суб`єктивному рівні, на рівні конкретної 
особистості учня він буде активно вчитися лише тоді, коли йому буде цікаво, коли 
діяльність стимулюватиметься мотивами, коли виникатимуть відповідні пізнавальні 
потреби, і все це на фоні поваги до нього, систематичної і звичайно, позитивної 
оцінки його праці. З цього приводу В. О. Сухомлинський писав: “Розумова праця 
учня, успіхи і невдачі у навчанні – це його духовне життя, його внутрішній світ, 
нехтування яким може призвести до сумних наслідків. Дитина не тільки взнає щось, 
засвоює матеріал, а й переживає свою працю, висловлює глибоко особисте 
ставлення до того, що їй вдається і не вдається [6, т. 3, с. 162].  

Особистісні якості, зокрема почуття самоповаги, самооцінки, рівень 
вимогливості тощо підсвідомо впливають на поведінку і діяльність учня. Тому 
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зусилля вчителя повинні бути спрямовані з урахуванням цих якостей на створення 
умов для найповнішого їх розвитку у пізнавально-навчальному напрямі. “Від того, як 
учень ставиться в роки дитинства і отроцтва до самого себе, яким він бачить себе в 
світі праці, величезною мірою залежить його моральне обличчя… Успіх у навчанні – 
єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для подолання 
труднощів, бажання вчитися” [6, т. 3, с. 164-165].  

Що ж пропонує для розв`язання цього питання школа? А школа вимагає, щоб 
навчальний матеріал, який міститься у програмі, був переданий всім, хто сидить у 
класі, одночасно, звичайно, без урахування інтересів дітей. Тому вчитель 
вимушений вибирати єдиний шлях, єдину для всіх методику. А оскільки учень не 
має до навчання майже ніякої мотивації, то виникає необхідність так чи інакше 
примушувати його підкорятися загальному правилу і діяти у визначеному кимось 
для них напрямі. А що дає примус? Він вбиває вільне бажання, зацікавленість, 
поривання, все, без чого не може бути продуктивним навчання [1, с. 55]. Оскільки 
примушування антипсихологічне самій сутності людини як особистості, то виступає 
протидією до “Я” (конкретного учня).  

Чим же і як примушує вчитель? Як правило, негативною оцінкою. “А тим 
часом, найголовніше заохочення і найсильніше (та не завжди дійове) покарання в 
педагогічній праці – оцінка (підкреслено нами). Це найгостріший інструмент, 
використання якого потребує величезного вміння і культури. Щоб мати право 
користуватися цим інструментом, треба передусім любити дитину, не говорити їй 
про свою любов, а виявляти любов у турботі про неї” [6, т. 3, с. 167].  

Закономірно напрошується питання: чи є вихід з цього становища? 
незважаючи на всі перелічені об`єктивні і суб`єктивні складності, вчителі-новатори 
своєю практичною діяльністю довели, що один з шляхів виходу вони бачать у 
реалізації принципу «особистісного підходу».  

Ефективність учіння значною мірою залежить від такої важливої морально-
трудової якості особистості, як працьовитість. Розглядаючи цю якість, і дослідники, і 
вчителі-практики одностайно прийшли до висновку, що центральним моментом, що 
визначає появу любові до праці – працьовитості як невід`ємної якості особистості 
людини, є успіх.  

Саме він, конкретизований у похвалі, позитивній оцінці, нагороді, є чи не 
єдиним стимулом, мотивом для учня при виконанні тієї чи іншої діяльності. Саме 
успіх наповнює серце дитини радістю, викликає приплив енергії, бажання знову 
взятися за справу. Ось чому вчителі повинні прагнути не лише формувати 
навчально-трудові навички у дітей, а й пильнувати, щоб дитина бачила результати 
своєї праці, відчувала користь від неї.  

Одним з перших запропонував обов`язково оцінювати працю учнів на кожному 
уроці учитель-новатор В. Ф. Шаталов (м. Донецьк) [7]. Для цього він запровадив на 
кожному уроці обов`язкове письмове опитування всіх учнів і до 40% з них були 
охоплені “тихим”, магнітофонним, ще й усним. Інструментом реалізації такого 
опитування став опорний конспект, який учневі було легко вивчити і відповідно 
відтворити, а вчителеві чи учням швидко перевірити. Саме ці дві обставини: 
складність письмових відповідей для школярів, які мають, як правило, розгорнутий, 
абстрактний характер, і тривалість їх перевірки для педагогів були головною 
перешкодою на шляху реалізації обов`язкової оцінки навчальної праці всіх учнів для 
більшості вчителів масової школи.  
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Пізніше вчитель історії С. Д. Шевченко (Донецька обл. ) [8] використав так 
званий “проговір” – етап уроку, на якому учні один одному в парах розповідали 
матеріал теми. При цьому один з них ставав “учителем” і мав право виставити за 
знання оцінку другому учневі. На це опитування витрачалося до 5 хвилин уроку. 
Ефективність усного опитування зразу ж перевищила 50% класу, оскільки 
додатково учні опитувалися і під час другого етапу уроку “обговорення” успіх учнів за 
такого опитування неодмінно був помітний. Адже їх удома потрібно було: скласти і 
вивчити опорний конспект параграфу, який за своєю структурою нагадував схему, 
таблицю; прочитати цей параграф, щоб згадати деталі матеріалу за конспектом і 
розповісти на уроці про нього за допомогою цього ж конспекту. Як наслідок – 
набували базових знань і добивалися успіху за результати своєї праці.  

Бажання повторити успіх породжує потребу в подальшій праці. З цього 
моменту школяр працює не лише тому, що його змушують до цього зовнішні 
обставини, а й бажання знову і знову побачити якісний результат своєї праці і 
пережити радість від успіху. Ось чому і психологи, і педагоги-науковці та вчителі-
новатори одностайно стверджують, що одним з дієвих засобів стимулювання 
інтересу до навчання є створення у навчальному процесі ситуації успіху у школярів. 
Особливо це стосується тих, що мають певні труднощі в навчанні. Головне – 
допомогти учневі повірити у свої сили, щоб сходинка за сходинкою він піднімався до 
вершин своїх здібностей. Ось тут у нагоді стає диференційоване навчання.  

Тоді “Він стає творцем самого себе і своїх вчинків, досягає бажаних 
результатів, при цьому отримуючи величезне задоволення від того, що сам вирішив 
цю проблему, сам знайшов довгоочікувану відповідь” [1, с. 80]. Тому для вчителя 
головним стає завдання вселити в них радість творчості, створити такі умови, за 
яких дитина постійно відчувала б зацікавленість вчителя в її успіхах, а успіх би 
повторювався.  

Відомий педагог-новатор М. М. Палтишев (м. Одеса) [4] , вчитель фізики,, 
один з етапів своєї системи назвав “виявлення і ліквідація прогалин у знаннях”. 
Працюючи з відстаючими учнями, він допомагав їм вивчити матеріал, скласти його 
на добре під час консультацій, а вже потім, на уроці, викликати учня і ставити йому 
те ж саме запитання,І вже перед класом цей учень, можливо, вперше з фізики в 10-
му класі отримував позитивну оцінку, а то й відмінну. Спрацьовував психологічний 
ефект порушення “динамічного стереотипу”. Так, як відмінника різко стимулює до 
діяльності незадовільна оцінка, так і відстаючого учня різко активізує позитивна 
оцінка. Але для цього треба створити відповідні умови, передусім допомогти учням 
сформувати уміння вчитися. Саме ці завдання ставлять в своєму досвіді кращі 
вчителі України.  

Якщо логічно поміркувати, то існуюча система оцінювання учнів за принципом 
“заповнення журналу” спричинила відсутність систематичної праці учнів, тому що 
вчитель виставляв за урок максимум 5-7 оцінок, викликаючи вибірково учнів. Це і 
призвело до своєрідних черг за оцінкою. У свою чергу, учень, який знає, що його 
запитувати не будуть (це підказує йому журнал), готуватися до наступного уроку або 
зовсім не буде, або буде в півсили.  

Отже, головними умовами реалізації принципу «особистісного підходу» є: не 
виставляти погані оцінки за знання, а надавати можливість їх виправити, залишити 
“відкриту перспективу” отримати позитивну оцінку; дати учневі “право на помилку”, 
відповідно допомагаючи йому ліквідувати прогалини і недоліки в знаннях. Не карати 
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учня 1, 2, 3 чи навіть 4, 5, 6 за допущені прогалини в знаннях, уміннях та навичках, а 
сприяти їх ліквідації; ставити ту оцінку, до якої вчитель допоможе учневі зрости, 
переконати його, що він неодмінно досягне успіху, навчити його вчитися, не 
допускати, щоб він відставав.  

Саме такої думки дотримувався В. О. Сухомлинський. “Я оцінював розумову 
працю лише тоді, коли вона приносила дитині позитивний результат. Якщо учень 
ще не досяг позитивних результатів, до яких він прагнув у процесі праці, я йому не 
ставлю ніякої оцінки. Дитина повинна замислитися, зібратися з думками, ще раз 
переробити свою роботу. . . Треба, щоб дитина, кілька разів виконавши одне й те 
саме завдання переконалася на власному досвіді, що вона може виконати його 
значно краще, ніж виконала спочатку” [6, т. 3, с. 165-166].  

Практика свідчить, що неодноразове та систематичне створення ситуацій 
успіху привчає дитину до систематичної роботи, допомагає формувати звичку 
працювати. А це можливо лише за умови обов`язкового оцінювання всіх видів 
навчальної, трудової, громадської роботи кожного учня. Для цього необхідно 
забезпечити контроль на кожному уроці за допомогою: фронтального письмового 
опитування з використанням опорних конспектів (так, як це роблять В. Ф. Шаталов, 
С. Д. Шевченко та інші вчителі); програмованих карток; “тихого” опитування із 
застосуванням магнітофонів, диктофонів, біля дошки тощо; фронтального усного 
опитування за допомогою колективних та групових форм роботи; багатоякісної 
оцінки творчих робіт; проведення аналізу і оцінки діяльності учня під час виконання 
завдань позакласного, позашкільного характеру та виховних заходів тощо.  

Саме велика кількість позитивних оцінок, як підкреслюють психологи, є 
основою зацікавленого, особистісно-мотивованого навчання учнів у методиках В. Ф. 
Шаталова [7], С. Д. Шевченка [8], М. П. Гузика [2], М. М. Палтишева [4] та інших.  

Ще один аспект особистісного підходу розкривається в ідеї вільного вибору. 
“Свобода вибору – найпростіший крок до розвитку творчої думки. Багато дітей не 
спроможні до винахідництва, творчого задуму, але навіть найнетворчі з них здатні 
зробити вибір” [4, с. 2]. До самостійності і свободи дитина прагне вже на зорі свого 
прозріння. “Я сам”, – вимагає дво-трирічний малюк, бажаючи повторити дії, яких 
дорослі хотіли його навчити. Як же здійснюється цей принцип збереження у 
школярів почуття вільного вибору?  

Ш. А. Амонашвілі звертає увагу на два етапи цього процесу: 
1-й етап – початкові класи. У молодших школярів подовжують інтенсивно 

розвиватися різнобічні задатки, які виявляються у більш вільних видах діяльності. 
Ось чому вчителеві, вихователю тут корисно створювати переважно ігрове 
спілкування; 

2-й етап. Учень уже серйозно вступає в доросле життя. Замість ігрового 
спілкування все більше посилюються ділові стосунки з учнем, бо саме в цей час він 
залучається до співробітництва з учителем [3, с. 69-70].  

Ось чому, щоб учні відчували себе “співробітниками” педагога в учінні, треба, 
де тільки це важливо, надавати їм можливість вільного вибору. Так, Ш. А. 
Амонашвілі дозволяє навіть найменшим школярам вибирати: яку задачу 
вирішувати; В. Ф. Шаталов дає учням по сто задач, щоб вони самі розв`язували які 
завгодно і в будь-якій кількості; інші педагоги пропонують своїм учням на вибір “ролі” 
в дидактичних рольових іграх, а самостійне виконання учнями ролі вчителя у досвіді 
С. Д. Шевченка (істор. ) [8], можна вважати вершиною особистісного підходу в школі.  
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Висновки. Підсумовуючи вищезазначене можна стверджувати, що висока 
результативність принципу «особистісного підходу» грунтується з одного боку на 
врахуванні психолого-фізіологічних та педагогічних механізмів навчально-
пізнавальної діяльності, а з другого – на гуманістично спрямованій позиції вчителя, 
без якої ніяка педагогічна технологія не в змозі вирішити новітніх завдань освіти. 
Реалізація самого принципу відбувається в чотирьох напрямках: обов’язкової оцінки 
діяльності всіх учнів на кожному уроці; створення умов для отримання позитивної 
оцінки для кожного учня; створення ситуації “відкритої перспективи”; створення 
ситуації “вільного вибору”.  
Література: 
1. Амонашвили Ш. А. Психологические основы педагогики сотрудничества : Книга для учителя / 
Амонашвили Ш. А. – К. : Освита, 1991. – 111 с.  
2. Гузик М. П. Профільне навчання : Як організувати не зруйнувавши школу. –К. : Ред. 
загальнопедагогічних газет, 2005. В 2-х частинах. Ч. 1. – 112 с. – Ч. 2. – 128 с. (Б-ка "Шк. світу"). - 
ISBN 966-8651-24-3  
3. Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття». – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.  
4. Палтышев Н. Н. Открываю своё сердце коллегам: книга для учителя / Н. Н. Палтышев ; АПН 
Украины. - Одесса : Астропринт, 2007. - 134 с. - ISBN 978-966-318-711-2 . . .  
5. Педагогика сотрудничества. Отчёт о встрече учителей– експериментаторов / Учительская 
газета. –1986. –18 октября.  
6. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в 5 т. – К. : Рад. школа. 1976-1977. – Т. З.  
7. Шаталов В. Ф. Навчати всіх, навчати кожного / Педагогічний пошук. – К. : Рад. школа, 1988. – С. 
127-188.  
8. Шевченко С. Д. Школьный урок: Как научить каждого / С. Д. Шевченко – М. Просвещение, 1991. - 
175 с.  

 
 

УДК 378 (477) 

Гук О. Ф.  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка факультет 
психології, к.пед.н.  

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ 

В статті розглядаються загальнопедагогічні проблеми гуманізації освітнього процесу 
які відзначають пріоритетність цілей всебічного розвитку особистості майбутнього фахівця.  

Ключові слова: гуманізм, гуманізація освіти, освіта, виховання, навчання.  
В статье рассматриваются общепедагогические проблемы гуманизации 

образовательного процесса которые отмечают приоритетность целей всестороннего 
развития личности будущего специалиста.  

Ключевые слова: гуманизм, гуманизация образования, образование, воспитание, 
обучение.  

The article concerns the general pedagogical problems of humanisation of the educational process 
which mark the priority of the objectives of the comprehensive development of the future professionals.  

 Keywords: humanism, humanisation of education, education, training.  
 
Актуальність дослідження. Процеси державотворення, що 

відбуваються в Україні сьогодні, спричинили істотні перетворення в системі 
освіти. Вищий педагогічний навчальний заклад повинен не просто дати 
студентам той чи інший обсяг знань і умінь, а й сформувати таку людину, яка 
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здатна творчо мислити, приймати рішення, виробити свою позицію в житті, свій 
світогляд, ставлення до себе та інших і вміння адаптуватися до умов життя. Це 
відповідно вимагає зміни стратегії управління процесом навчання, за якою 
акценти переносяться на особистість як суб’єкт навчальної діяльності. Тому 
постала проблема перебудови і підвищення ефективності педагогічного 
процесу. У зв'язку з цим освіта одержує нові філософські й методологічні 
передумови: демократизацію, індивідуалізацію, свободу творчості, що 
включаються безпосередньо до поняття гуманізації як способу, засобу 
формування цінностей. За умови гуманізації освіти, іншими словами, при 
побудові освітніх систем, спрямованих на забезпечення прав особистості, на 
розвиток, самовизначення й визнання її самоцінності, змінюється ціннісна 
парадигма, у якій домінуючими стають морально-етичні цінності. Важливий 
внесок у розробку проблеми засобів гуманізації освітнього процесу, 
формування гуманістичних цінностей особистості студентської молоді зробили 
Ш. Амонашвілі, А. Бакалець, С. Бондаревська, С. Гончаренко, О. Гриньов, М. 
Добрускін, А. Донцов, І. Зязюн, Б. Кваша, Ю. Мальований, Є. Петров, І. 
Соколова, В. Сухіна, О. Сухомлинська, та ін. 

 Мета статті - дослідити поняття та структурні елементи гуманізації 
освітнього процесу у вищому навчальному закладі, як засобу, який сприятиме 
самоактуалізації особистості .  

Поняття “гуманізація” і “гуманітаризація” освіти ввійшли в науковий обіг у 
різний час і донині не одержали універсального, усіма визначеного тлумачення. 
Термінологічна невизначеність призводить до того, що ці поняття нерідко 
змішуються, набувають часом прямо протилежних значень, тлумачень. Як зазначає 
О. Миронов [10; с. 34], термін гуманізація не зафіксований у відомих вітчизняних і 
західноєвропейських словниках і енциклопедіях, але все ж таки він має право на 
“громадянство”, тому що у формі дієслова відомий у німецькій мові в значенні 
виховувати, олюднювати. Ми не можемо погодитися з автором, зміст цього поняття 
цілком виведено з латинського humanos, тобто людський, і словники пропонують 
ряд визначень, серед яких, зокрема, під гуманізацією розуміється олюднення 
техніки, роботи, побуту і т. п. “Психологічний словник” [13; с. 75] під гуманізацією 
розуміє обумовлену моральними нормами й цінностями систему становлення 
особистості, її ставлення до соціальних об’єктів (людей, колективу істот), яке 
відтворюється у свідомості як співчуття і реалізується у спілкуванні й діяльності у 
таких вчинках, як допомога, співчуття, співробітництво.  

Виявлення сутнісних характеристик гуманізації освіти вимагає розгляду 
ключового поняття – гуманізм, яке ще не одержало однозначного визначення і 
нерідко ототожнюється з гуманністю [19; с. 80]. Проблеми людини, гуманізму завжди 
були ключовими у суспільному процесі і, мабуть, ще довго вони не втратять своєї 
гостроти й привабливості. Представники різних наук: філософи, психологи, 
соціологи, педагоги по-різному тлумачать поняття гуманізм [17; с. 351]. Гуманізм у 
загально-філософському розумінні – це соціально-ціннісний комплекс ідей, що 
стверджують ставлення до людини як до вищої цінності, що визнають її право на 
волю, щастя, розвиток і творчий прояв своїх фізичних і духовних сил [15; с. 148]. У 
нашому дослідженні гуманність виступає як методологічна основа формування всіх 
кращих якостей розвитку професійних здібностей майбутніх фахівців, як джерело 
їхніх життєвих сил. Ми дотримуємося сучасного розуміння терміна гуманність як 
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системи поглядів і переконань, що стверджує високе звання людини, її цінності як 
особистості, котра має право на волю, щастя, розвиток своїх задатків і 
перетворення їх у стійкі здібності.  

Методологічною основою формування рис гуманності завжди вважався 
інтелект особистості. Однак у науково-соціальному аспекті педагогічної технології 
актуальне місце займає загальновідомий термін “інтелект соціальний”. Його 
розуміння викладачами, студентами дає змогу передбачити форми, методи та 
прийоми формування рис гуманності, що мають пріоритет при вдосконаленні 
професійних навичок та умінь, розвитку організаторських здібностей, які є такими 
важливими у реальній педагогічній практиці [16; с. 11].  

На межі 80 - 90-х років минулого століття термін гуманізація розглядався як 
один із принципів світогляду (в тому числі моралі), в основі якого лежать 
переконання у безмежних можливостях особистості та її здатність до 
вдосконалення, до вимог особистої волі та захисту громадянських прав, у тому числі 
права на щастя й задоволення потреб та інтересів, які мають бути кінцевою метою 
громадської діяльності. Громадська діяльність створює сукупність емоційних 
переживань, а зміна позицій у пізнавальній діяльності та спілкуванні формує у 
студентів гуманне ставлення до іншої особистості та її вчинків. На думку І. Смолюка 
[16; с. 10], дослідження закономірностей становлення та розвитку рис гуманності 
студентів, а також механізму їх функціонування є важливим аспектом відродження 
національної духовності громадян суверенної України без певних ідеологічних догм 
та випадковості.  

Вчені по різному визначають поняття гуманізації. О. Барно зазначає, що 
гуманізація – це визначення людини як особистості, яка має право на розвиток своїх 
особистостей та їх реалізацію в суспільстві і утвердження свого місця в житті [13; с. 
6]. На думку Є. Шиянова, гуманізація – це соціально-ціннісна й морально-
психологічна основа громадського життя, відносин між людьми. Відповідно вона 
характеризує ідейні основи освіти як суспільного явища [19; с. 80]. М. Добрускін 
визначає, гуманізацію – як сукупність філософських, гносеологічних, психологічних, 
соціально-культурних і дидактичних поглядів, що визначають цілі й завдання вищих 
навчальних закладів у підготовці й вихованні майбутнього фахівця як творчої 
особистості [6; с. 5].  

Гуманізація – поняття, яке відображує складне і багатопланове явище, 
пов’язане з розв’язанням проблем докорінного реформування освіти, і не 
передбачає механічного збільшення кількості дисциплін гуманітарного циклу, що 
включаються до навчального процесу. Як зазначає М. Каган, вища школа вимагає 
“такого розвороту”, при якому ми б дивилися на студента не як на “майбутнього 
фахівця”, а як на майбутню освічену людину, яка гарним фахівцем, звичайно, 
повинна бути, але це тільки грань її цілісного буття” [8; с. 14].  

Отже, гуманізація освіти – соціально-педагогічний феномен, що відбиває 
сучасні суспільні тенденції у побудові й функціонуванні системи освіти. Сутність 
даного феномена виявляється на перетинанні декількох значеннєвих координат. 
Насамперед гуманізація освіти являє собою процес, спрямований на розвиток 
особистості як суб'єкта творчої праці, пізнання й спілкування. Гуманізація становить 
найважливішу характеристику способу життя педагогів і вихованців, вона припускає, 
справді, людські (гуманні) відносини між ними в педагогічному процесі. Нарешті, 
гуманізація – ключовий елемент нового педагогічного мислення, що змінює погляд 
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на характер і суть навчально-виховного процесу, в якому і педагоги, і вихованці – 
суб'єкти розвитку своєї творчої індивідуальності [19; с. 80].  

Провідна ідея гуманізації освіти – розвиток активно-творчих можливостей 
людини, її інтелектуально-моральної волі. Вона обумовлює мету як загальної, так і 
професійної освіти, а її реалізація вимагає умов для розвитку й збагачення 
пізнавального, емоційно-вольового і морального потенціалу особистості [19; с. 81].  

Важливими методичними аспектами гуманізації вищої освіти, на думку вчених 
Н. Єфремової і Н. Маляра [7; с. 38], постають: 

 забезпечення здатності вищої освіти формувати інтелектуальний 
потенціал нації з урахуванням змін у виробництві, науці, техніці, інформаційній і 
комп’ютерній технології; 

 формування і стимулювання запиту на інтелектуальний товар з 
урахуванням багатоступеневої форми підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів; 

 створення системи освіти, відповідної потребам ХХІ століття.  
Гуманізацію вищої освіти необхідно розглядати, на наш погляд, як створення 

умов для самоствердження, самовираження і саморегуляції людини, для оптимізації 
відносин між особистістю і соціумом, забезпечення їх всебічного й різноманітного 
розвитку. Завдання викладача гуманітарних дисциплін у вищому навчальному 
закладі – послабити технократичний крен у мисленні сучасного фахівця, орієнтувати 
його на людські цінності. Вища школа повинна давати таку освіту, яка б надалі дала 
можливість учитися самостійно, стимулювати у студента потребу в самоосвіті й 
самовдосконаленні для власного духовно-інтелектуального росту, для підвищення 
освіченості й становлення інтелігентності. Надзвичайний динамізм сучасної 
цивілізації (стрімка зміна техніки й технології), процес поглиблення інтелектуальної 
творчості диктують необхідність формувати не вузівського фахівця, а всебічно 
розвинену особистість. При гуманізації вищої освіти акцент переноситься на 
особистість студента, що обумовлюється індивідуалізацією навчання, чи так званим 
особистісним підходом, оскільки навіть оволодівши досить великим багажем знань у 
певній галузі, оцінити їх значущість здатна лише особистість розвинена, орієнтована 
на високі цінності й ідеали. Особистісний підхід передбачає повагу до гідності 
студента, розуміння і прийняття його цілей, установок, “створення максимально 
сприятливих умов для розкриття особистості в її всебічному самовизначенні й 
саморозвитку” [18; с. 154].  

Під гуманізацією розуміються процеси: 
- гармонізації, удосконалення, олюднення всієї системи відносин (студент – 

студент, студент – викладач, студент – адміністрація, викладач – викладач, 
викладач – адміністрація), формування системи відносин на основі солідарності й 
співробітництва; 

- створення сприятливого морально-психологічного клімату в макро- і мікро 
колективах; 

- демократизації навчального процесу; 
- демонтажу адміністративно-командної системи управління життям 

вищого навчального закладу і заміни авторитарних методів управління 
демократичними; 

- оволодіння викладачами й співробітниками формами й методами 
педагогіки “співробітництва”.  
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Для гуманізації освіти важливе чітке усвідомлення цілей освіти. Освіта - 
процес і результат засвоєння систематизованих знань, умінь і навичок, формування 
на їх основі наукового світогляду, моральних та інших якостей особистості, розвиток 
її творчих сил і здібностей. Таке визначення освіта дістає як науковий термін в 
сучасних навчальних посібниках із педагогіки [12; с. 27]. Освіта стає на певному 
щаблі суспільного розвитку складовою частиною виховання в широкому його 
значенні.  

Виховання в широкому педагогічному значенні – спеціально організований 
процес, що передбачає формування певних якостей особистості, процес управління 
її розвитком, який відбувається через взаємодію вихователя й вихованця.  

Освіта людини здійснюється через її навчальну діяльність. Розглянемо 
поняття “навчальна діяльність”, яке ґрунтується на теорії діяльнісного підходу до 
навчання. Ми розуміємо під навчальною діяльністю активне засвоєння індивідом 
досвіду людства із метою власної соціалізації. За визначенням Д. Ельконіна – це 
діяльність із самозміни. Продуктом навчальної діяльності є зміни, які відбувалися в 
самому суб’єкті [20; с. 130]. Ця діяльність багатьма вченими визначається як учіння, 
що становить складову процесу навчання. Навчання – це цілеспрямована 
взаємодія викладача й студентів, у процесі якої засвоюються знання, формуються 
вміння й навички. Таким чином, взаємодія між викладанням, учінням і змістом освіти 
складає навчання. Необхідно відрізняти зміст освіти, що є часткою національного 
досвіду (або навчальним матеріалом певної навчальної дисципліни – курсу), і зміст 
навчання, що об’єднує уміння організації та використання засобів і способів учіння, 
необхідних для полегшення засвоєння й самоосвіти.  

Тема нашого дослідження потребує більш чіткого уявлення дефініцій 
“навчальна діяльність” та “учіння”. З нашого погляду, учіння – це свідома 
цілеспрямована діяльність студента щодо засвоєння змісту освіти: знань, умінь, 
навичок, творчого та емоційно-ціннісного досвіду людства - із метою їх 
трансформації у власний досвід. Як відмічає І. Лернер, “учінням ми називаємо 
діяльність студента щодо організації умов, які забезпечують засвоєння ним змісту 
освіти” [9; с. 11]. П. Гальперін визначає учіння як будь-яку діяльність, оскільки в 
результаті у її виконавця формуються нові знання, й уміння набувають нових 
якостей. Отже, учіння, яке здійснюється індивідом у рамках навчального процесу, ми 
визначаємо як навчальну діяльність.  

Таким чином, навчальна діяльність – це складне за своїм змістом та 
структурою явище. Вона формується тільки в спільній роботі викладача та студента. 
Навчальну діяльність особистості спрямовано на оволодіння узагальненими 
способами дій у сфері наукових понять, що і є головною метою та результатом [14; 
с. 194]. Ми виділяємо такі структурні взаємопов’язані компоненти навчальної 
діяльності: мотивація; цілепокладання; навчальні дії; контроль та самоконтроль; 
корекція та самокорекція; оцінка та самооцінка.  

Освіта є, з одного боку, елементом підвищення культурного рівня населення, 
засобом задоволення духовних потреб людей. З іншого боку, що в сучасних умовах 
не менш важливо, вона виступає як необхідна умова поєднання робочої сили із 
засобами виробництва, засобом професійного становлення індивіда.  

Однак сьогодні доводиться констатувати, що система освіти знаходиться в 
кризовому стані, вона неадекватно реагує на сучасні динамічні умови життя, що 
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змінюються. Тому існуюча проблема гуманізації освіти важлива для вироблення 
стратегії розвитку самої системи освіти і підготовки кадрів.  

Інноваційна концепція розвитку вищого навчального закладу включає три 
основні аспекти: активізацію внутрішнього джерела розвитку, управління процесом 
освітніх нововведень, інноваційне навчання. В умовах демократизації суспільства 
вищий навчальний заклад стає не стільки об'єктом управління, скільки суб'єктом 
діяльності. Тому у своєму розвитку він має спиратися не на зовнішні стимули, а на 
внутрішнє джерело, на вивільнення власної енергії й ініціативи. Таким джерелом є 
творчий інноваційний потенціал науково-педагогічної інтелігенції. Інноваційний шлях 
розвитку означає перехід від спонтанних, періодичних нововведень до нововведень 
як “засобу життя”, нововведень продукованих самим вищим навчальним закладом. 
Управління інноваційним процесом у вищому навчальному закладі припускає як 
прогнозування майбутніх потреб розвитку, так і поточне регулювання всього ходу 
освітніх інновацій. Важливим моментом в управлінні є використання соціально-
психологічних методів, спрямованих на розвиток і стимулювання інноваційної 
активності викладачів, формування сприятливого інноваційного клімату у вищому 
навчальному закладі. Третій аспект – інноваційне навчання – будується на взаємодії 
двох ключових принципів: передбачення й активної участі в навчанні самих 
студентів - і дозволяє виробити в майбутніх фахівців загальний підхід до поведінки в 
непередбачених ситуаціях [3; с. 27].  

Інноваційна концепція розвитку вищого навчального закладу, базуючись на 
активізації особистісного, творчого потенціалу, несе в собі значеннєве 
навантаження гуманізації освіти, оскільки метою й засобом досягнення всіх 
інноваційних перетворень у вищому навчальному закладі є найбільш повне 
розкриття творчих можливостей людини.  

По-справжньому повноцінно гуманізація освіти буде виявлятися лише в тому 
випадку, якщо поряд із наявністю відповідного світогляду й стилю спілкування зі 
студентами педагог буде мати конкретні прийоми навчання, що розкривають щиру 
турботу викладача про успіхи учнів у навчанні. Якщо виходити з аналізу принципів 
навчання, то стає очевидним, що деякі з них безпосередньо переслідують цілі 
гуманістичного характеру. До таких принципів можна віднести такі: принцип 
індивідуального підходу в навчанні, принцип доступності, принцип позитивного 
емоційного фону навчання. Найбільш повно реалізується гуманістичний характер 
навчання при індивідуальному підході до студентів. Один зі шляхів гуманізації 
полягає в адаптивних системах навчання. Надійним помічником викладача у справі 
гуманізації навчання через підвищення його доступності є актуалізація опорних 
знань перед засвоєнням, а також діагностика правильності засвоєння й розуміння. 
Актуалізувати опорні знання – значить оживити, відновити в пам'яті раніше вивчені 
факти-зведення і поняття, що будуть потрібні для оволодіння новим матеріалом. 
Тільки в цьому випадку нова інформація “ввійде в зчеплення” із системою наявних 
знань. Розрізняють пасивну й активну актуалізацію. Пасивна полягає в тому, що 
викладач сам нагадує студентам раніше вивчене, котре буде потрібне для 
оволодіння новим матеріалом. При активній же актуалізації студенти одержують 
завдання, виконуючи які, самі відновлюють (пригадують) опорні знання. Не слід 
забувати педагогу і про таку гуманістичну функцію, як надання студентові 
впевненості у власні сили.  
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Основу впевненості людини в успішності діяльності становить, головним 
чином, позитивний досвід попередньої аналогічної діяльності. Тому, мобілізуючи 
студентів на виконання навчально-пізнавальних дій, викладачу варто зміцнити їхні 
своєрідні “тилові позиції” шляхом видачі спрощених завдань індивідуального 
характеру. У створенні ситуацій успіху важливе значення має оперативний 
зворотний зв'язок, тобто та інформація, що отримує людина щодо успішності 
окремих етапів своєї діяльності. Канали одержання такої інформації у процесі 
навчання дуже різноманітні.  

Гуманізація системи освіти, на наш погляд, насамперед припускає таку її 
організацію, що спрямована на формування творчої особистості й орієнтована на 
своєрідність індивідуальності кожної молодої людини . Гуманізація характеризує 
процес викладання, орієнтований на повагу до людської гідності студента, 
активізацію його навчальної діяльності як суб'єкта навчання. Гуманізація містить у 
собі мобілізацію таких ресурсів студентів, як воля, прагнення, знання й уміння у 
досягненні поставлених цілей [18; с. 5].  

Гуманізація освіти щонайтісніше пов’язана з її гуманітаризацією. Гуманізація 
припускає визнання самоцінності людини як особистості; забезпечення її прав, волі, 
можливостей самореалізації. Формуванню гуманістичних міжособистісних відносин, 
у тому числі між викладачем і студентом у навчальному процесі, служить 
гуманітаризація освіти [5; с. 36]. Гуманізація й гуманітаризація – дві взаємозалежні 
сторони єдиного процесу підготовки фахівця. Перша дає методологічне й 
теоретичне обґрунтування шляхів формування особистості фахівця. Друга – 
забезпечує реалізацію цих ідей [6; с. 6]. Ми дотримуємося точки зору українського 
дослідника С. Гончаренка [4; с. 6], який розглядає гуманізацію та гуманітаризацію як 
два незалежних методологічних принципи, що знаходяться у взаємодії, але мають 
свої цілі й завдання. “Саме так вони й розглядаються у світі” [4; с. 7].  

Таким чином, гуманітаризація вищої освіти в широкому розумінні – це засіб 
глобальної гуманізації суспільства, який є необхідним для подолання негативних 
тенденцій у розвитку техногенної цивілізації.  

У гуманітаризації як принципі побудови освітніх систем виділяються два 
аспекти: людинознавчий, тобто всебічне відображення знань про життя й діяльність 
особистості; і так званий культурологічний, спрямований на відображення людської 
діяльності в її історичному розвитку. Зрозуміло, “людинознавство” і культурологія, які 
є самостійними науковими дисциплінами, у процесі гуманітаризації виявляються в 
конкретних формах і відбиваються насамперед на змісті вищої освіти.  

На наш погляд, охоплення проблеми гуманізації освіти не буде повним, якщо 
його обмежити у розгляді відновлення її “людиновідповідності” виключно змістом 
педагогічної інформації, яка використовується в освітньому процесі, (наприклад, 
насичення її гуманітарними предметами) та тих культурних якостей людини, що 
формуються в освіті. Гуманістичними, адекватними становленню різних граней 
духовності особистості також мають бути педагогічна технологія, педагогічне 
спостереження і педагогічна оцінка. Що стосується останньої, то нинішня спроба її 
редукції до кількісної, нормативної оцінки для всіх змістовно-інформаційних 
компонентів є однією з освітніх деформацій. Справа у тому, що в залежності від 
складових змісту педагогічної інформації та відповідно цій складовій педагогічної 
технології освітня оцінка може бути або точно-кількісною, або характеристико-
якісною, або якісно-кількісною (рейтинговою). Наприклад, цілком очевидно, що 
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суб’єктивні цінності чи художній талант конкретно виміряти неможливо, їх можна 
лише охарактеризувати якісно або рейтингово (умовно-відносно). Останнє є 
специфічною синтетичною якісно-кількісною оцінкою відносно вираженості тієї чи 
іншої людської якості.  

Висновки. У змісті освіти, педагогічних концепціях спостереження за ходом 
освітнього процесу, педагогічних технологіях та оцінках слід відтворити ті їх 
компоненти, котрих бракує і котрі працюють на розвиток суб’єктивності, унікальності, 
особистості учасника навчально-виховного процесу. Оновлюючи освітній зміст, 
технології, оцінки, необхідно дивитись на них з точки зору гуманістичного 
потенціалу, спроможності формувати та адекватно оцінювати відповідні духовні 
людські якості.  
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В статті розглянуто можливості зміни рівня продуктивності навчальної діяльності у 
вузі шляхом подолання розходжень при визначенні структури діяльності і форм її об’єктивації, 
що задається у нормативному вигляді і фактично реалізовуваними способами діяльності самих 
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В статье рассмотрены возможности изменения уровня продуктивности учебной 
деятельности путем преодоления расхождений при определении структуры деятельности и 
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The article deals with the possibilities of changing the level of productivity of educational activity by 
overcoming the discrepancies in determining the structure of activity and forms of it's objectification defined 
in the normative form and actually implemented in ways of the students activity.  
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dynamic model, zone of actual perception, professional necessity, structure of activity, subjective 
projection, forms of activity objectification.  

 

Актуальність дослідження. Одним з центральних завдань, яке покликана 
вирішити реформа вищої освіти в Україні є визначення концепції і вибір шляхів 
перебудови вищої школи з урахуванням необхідності інтегруватися у Європейський 
простір вищої освіти. . В основі реформи вищої освіти лежить перебудова процесу і 
результату засвоєння систематизованих знань, умінь, навичок, досвіду пізнавальної 
діяльності, інших відомих способів діяльності, емоційно-ціннісних ставлень, які 
необхідні різним категоріям фахівців задля здійснення професійної діяльності. Тому 
проектування структури вищого навчального закладу і розробка технологій 
навчання мають визначатися перед за усе тією діяльністю, для якої фахівець 
готується. У вітчизняній вищій школі зміст підготовки задається заздалегідь 
спроектованою організаційною системою з урахуванням прогнозу розвитку самої 
діяльності за фахом, спеціалізацією, кваліфікацією, які в свою чергу залежать від 
засобів і способів, що використовуються у професійній діяльності. З цього випливає, 
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що навіть якщо буде в усіх деталях розроблена модель особистості спеціаліста, що 
вміщує в собі кваліфікаційні характеристики (у вигляді опису досвіду спеціаліста), 
психограми (у вигляді визначених вимог до інтелектуальних, емоційних, вольових 
властивостей); якщо буде визначена дидактична система і технологія навчання – 
все одно центральним залишається наукова розробка, теоретичне обґрунтування 
найбільш досконалих форм і методів професійної підготовки, активізації усіх ланок 
навчально-виховного процесу, мобілізації зовнішніх і внутрішніх ресурсів цієї 
системи.  

Важливим резервом підвищення ефективності підготовки до професійної 
діяльності є врахування суб’єктивного фактора навчання, опора на індивідуальні 
особливості тих, хто навчається. Саме врахування рівня продуктивності суб’єктів 
професійної діяльності в організації навчального процесу і є метою дослідження у 
даній статті.  

Будь-який навчальний або виховний вплив, що реалізується в стінах вищого 
навчального закладу, повинен мати свою адресу, конкретного суб’єкта, до якого він 
звернений. У протилежному випадку діяльність студентів і викладачів буде 
проходити по власним законам, а ефективність впливу, що здійснюється в рамках 
навчально-виховного процесу набуватиме формального характеру. Коли ж система 
зовнішніх впливів спирається на власну активність тих, хто навчається, її 
результативність збільшується багаторазово [2]. Стратегія сучасної вузівської 
підготовки базується на визнанні основних діючих сторін (викладач-студент) у якості 
рівноправних партнерів спільної діяльності. А це, в свою чергу, передбачає не 
пригнічення однієї індивідуальності іншою, жорстке декларування цілей і способів 
цієї взаємодії, а гнучку взаємоадаптовану тактику, що позитивно корелює з 
базовими психологічними характеристиками кожної із сторін. В рамках вузу це 
особливо важливо у тому сенсі, що процес професійної підготовки з одного боку 
покликаний сформувати особистість творчу, здатну до саморозвитку, а з іншого 
являє собою підведення тих, хто навчається під необхідний суспільству стандарт 
(модель фахівця, яка сформована в його освітньо-кваліфікаційній характеристиці), 
що виражена у системі нормативних вимог. Ця нормативність має охоплювати не 
тільки результат, а й характер, зміст, методику, організацію поточної (навчальної) 
діяльності.  

В національній доповіді Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна – 2010 показано, 
що основними показниками конкурентоспроможності національних систем освіти, за 
оцінками Всесвітнього економічного форуму, є такі: якість освітньої системи; якість 
математичної освіти; якість навчальних закладів з підготовки управлінців; 
сприйнятливість наукових інститутів до інноваційних змін; розповсюдженість систем 
перепідготовки персоналу; наявність професійних управлінців; якість науково-
дослідних інститутів; сприйнятливість науковців та інженерів до інноваційних змін, 
що зайвий раз підтверджує необхідність врахування особистісних характеристик 
суб’єктів професійної діяльності на усіх етапах їх підготовки [3].  

У вітчизняній системі вищої освіти за роки незалежності відбулися значні 
реформи, що відповідали засадам Болонської декларації: 1) введено ступені 
бакалавра і магістра; (зараз вирішується питання видачі додатку до диплому 
європейського зразка); 2) введено систему циклів вищої освіти (отримання повної 
вищої освіти – кваліфікації спеціаліста або магістра неможливо без завершення 
першого циклу – бакалаврату); 3) запроваджено кредитний вимір трудомісткості 
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навчальних дисциплін); 4) сьогодні за кордоном навчається студентів і працює 
викладачів та науковців значно більше, аніж до 1991 року; 5) розширюється 
співпраця із закордонними навчальними закладами в галузі навчання і досліджень.  

З метою приєднання до Болонського процесу в Україні було розроблено низку 
нормативно-правових актів для удосконалення системи вищої освіти, зокрема, було 
введено перелік кваліфікаційних рівнів спеціалістів.  

З 2008 року в Україні почала діяти програма «Компас», яка вперше визначила 
рейтинг ВНЗ серед роботодавців. Необхідно відзначити, що кількість абітурієнтів, які 
обирають престижні спеціальності, збільшується за рахунок розширення діапазону 
ВНЗ не лише державної, а й недержавної форм власності. Недержавні заклади, що 
намагаються отримати ліцензії на право навчання та видачі документів про освіту, 
спеціалізуються, в основному, на навчанні студентів за спеціальностями, що 
користуються попитом у сфері бізнесу (менеджмент, маркетинг, банківська справа, 
економіка, юриспруденція). При цьому не завжди враховуються довгострокові 
тенденції попиту та пропозиції, що в майбутньому може призвести до зростання 
напруженості на ринку праці України. Частка спеціалістів, підготовлених за галуззю 
знань «економіка, комерція та підприємництво», в загальній чисельності випускників 
ВНЗ збільшилась з 28,3% у 2000 році до 33,3% у 2006 році. Багаторазові спроби 
реформувати вищу освіту не мали цілісного, системного характеру. Необхідно 
розглядати в єдиному комплексі сектори, які виробляють суспільні блага, товари і 
послуги та сектори, які готують для цього фахівців і проводять наукові дослідження. 
У свою чергу, в процесі прогнозування тенденцій соціально-економічного розвитку 
країни на середньострокову перспективу мають бути враховані прогнозовані 
потреби ринку праці, узгоджені з обсягами державного замовлення на підготовку 
фахівців.  

Разом з тим, аналіз якості підготовки у вищих навчальних закладах показує, 
що тільки у 20-25% випускників рівень професійної підготовки відповідає сучасним 
вимогам. Більше того, необхідно собі чітко уявляти, що випускник вузу частіше 
всього це лише основа для формування спеціаліста-професіонала. Тому необхідне 
вироблення системи і механізмів контролю, вдосконалення всього складного 
процесу професійного становлення випускника вузу (що включає в себе професійну 
орієнтацію, відбір, динаміку професійного навчання і післявузівську діяльність). 
Процес цей нероздільний, але найбільш складна його частина (де найчастіше 
відбувається такий розрив) пов’язана з початком післявузівської діяльності. Можна 
навести багаточисельні приклади, коли випускники, які мають однаковий середній 
бал, чи навчальний рейтинг, показували абсолютно різний рівень у практичній 
професійній діяльності. І природно, така ж оцінка давалась рівню підготовки фахівця 
у вузі. Адже система дій і поведінки виступає достатньо обґрунтованим критерієм 
рівня професійної підготовки.  

Від чого залежить успіх професійної діяльності? Які умови необхідно створити 
у навчальному закладі для подолання розриву між навчальною і практичною 
діяльністю? 

Проблема ця виникла не сьогодні. Тією або іншою мірою вона досліджувалась 
і теоретично і практично [4, 5, 6]. Ґрунтовні дослідження проведені вченими України, 
Росії, інших країн щодо вивчення різних аспектів підготовки до діяльності, адаптації і 
професійному становленню випускників вузів. Серед них можна виділити низку 
напрямків, але нас цікавить один з них – вивчення і профілактика утруднень, з якими 
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стикаються випускники Цими проблемами займалися і займаються Ананьєв Б. Г., 
Кузьміна Н. В. , Русалінова Н. В. Зокрема, в акмеологічній теорії продуктивної освіти 
Н. В. Кузьминої реалізується індуктивний підхід, який ґрунтується на основі 
узагальнення багаторічних досліджень (біля 2000 кандидатських і докторських 
дисертацій) у сфері освіти, які базуються на таких постулатах: 

1. Освіта є головним "фундаментом" сучасної культури, науки, техніки, 
духовного і матеріального виробництва, а також усталеного розвитку суспільства. 
Необхідна загальна теорія освіти, яка ігнорує підпорядкованість окремим 
міністерствам і відомствам, щоб підвищити її якість.  

2. Освіта є головним засобом розвитку людини протягом життя, з раннього 
дитинства і впродовж усієї професійної діяльності. В системі освіти розроблені 
видатні теорії, що забезпечують підготовку в конкретних галузях, Але сама освіта не 
має загальної теорії.  

3. Викладачі – суб’єкти освіти, що здійснюють її цілі, – носії навчальної 
інформації, що використовують засоби освітньої комунікації. Якщо дослідити ознаки 
майстерності (немайстерності), умови, фактори, стимули, що сприяють і 
утруднюють досягнення вершин продуктивності і професіоналізму, то можна прийти 
до створення загальної теорії продуктивної освіти.  

4. Критерієм якості діяльності викладача, його мистецтва, майстерності і 
творчості є результати у "духовному" продукті і розвитку тих, хто навчається. – 
психічних новоутвореннях у їх особистості, діяльності, індивідуальності, що 
забезпечують розвиток готовності перейти до наступної системи навчання або до 
самостійної виробничої діяльності  

5. Теорію продуктивної освіти можна створити тільки спираючись на дані 
"багатоповерхових" вимірів рівнів продуктивності суб'єктів утворюючої діяльності у 
різних сферах, підготовку до входження у які і до діяльності в яких здійснюють 
виховні або навчальні заклади основних освітніх маршрутів: педагогічного, 
акмеологічного, акмевиробничого.  

Одним з таких "рівнів продуктивності", на якому можна оптимізувати діяльність 
в рамках кожного з вказаних маршрутів є врахування відношень співпадання, або 
розходження об’єкт-суб’єктного сенсу подій, що передбачаються технологіями 
навчального процесу у вузі.  

Останнім часом в педагогічних дослідженнях став широко застосовуватися 
компетентністний підхід. Відповідно до нього при розгляді підготовки майбутнього 
фахівця необхідно виходити з сучасного розуміння його професійної компетентності 
і майстерності.  

Формування професіоналізму має відбуватися з опорою на принципи 
науковості, безперервності, систематичності, єдності теоретичної і практичної 
підготовки. Фундаментальна підготовка фахівця є не ціллю, а засобом підготовки, її 
необхідно узгоджувати з вимогами професії, яка опановується під час навчання. Це 
– принцип фундаментальності.  

Проблему готовності студентів до взаємодії в рамках професійної діяльності 
необхідно розглядати з позиції цілісної особистості, враховуючи при цьому роль 
мотивів і психічних процесів. Готовність як якість і як стан головним чином 
обумовлюється сталими мотивами і психічними особливостями, властивими 
конкретній особистості. Складність процесу формування готовності полягає у тому, 
що успіх діяльності не гарантується простим переносом вироблених раніше якостей 
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і станів в нову ситуацію. Важливим показником готовності є як процес набування 
знань, професійної самостійності під час навчання у вузі, так і процес адаптації до 
успішної професійної діяльності. В рамках кредитно-модульної системи 
відбувається технологізація навчального процесу, що вимагає обов’язкового 
розуміння й прийняття його логіки з боку тих, хто навчається.  

Як відомо, технологія навчання включає цілісний процес постановки цілей, 
постійне оновлення навчальних планів і програм, тестування альтернативних 
стратегій і учбових матеріалів, оцінювання педагогічних систем в цілому і змінення 
цілей наново, як тільки стає відомою інформація про ефективність системи. (С. 
Сполдінг) [1].  

В ході проведеного дослідження на факультетах психології, економічному, 
хімічному, Географічному, філософському, інституті філології, ННЦ «Інститут 
біології» в КНУ ім. Т. Г. Шевченка було з’ясовано, що студенти часто 
протиставляють зовнішнім вимогам свою логіку поведінки. Включаючись в систему 
професійної підготовки, вони виробляють власну концепцію, всередині якої (за 
самих різних причин) можуть реалізовуватись відношення співпадання, або 
розходження об’єкт-суб’єктного сенсу подій, що відбуваються. З урахуванням 
визначеної нами етапності в формуванні особистості, планування навчальної 
діяльності на основі загальної періодизації розвитку студента під час навчання [2], 
ми знайшли низку розходжень у студентів при визначенні основних компонентів 
структури діяльності і відслідковуванні форм їхньої об’єктивації: а) у нормативному 
вигляді, що завданий ззовні, апріорному для людини, що включена у даний процес, 
та б) у фактично реалізовуваних способах діяльності, що визначаються внутрішніми 
(психологічними) причинами, які склалися на основі життєвого досвіду (за станом на 
кінець навчання на 4 курсі, 2 курсі магістратури). З’ясувалось, що завдана структура 
навчального процесу (кількість, найменування і назва навчальних предметів) має 
суттєві розбіжності у суб’єктивній її проекції (динамічній моделі, що склалася у 
свідомості студентів). У системі ставлень студентів значна частина навчальних 
предметів взагалі не сприймається як професійно необхідна. Багато студентів 
розуміють професійну необхідність тільки тих предметів, які прямо відносяться до 
напряму (профілю) підготовки. Предмети, що додають опосередкований внесок в 
професійну підготовку (формують світогляд, озброюють методологією пізнання і т. 
д. ) виявляються менш значущими. Попадає в число таких, що відкидаються і низка 
дисциплін з розділу професіональної підготовки, проектування яких на структуру 
професійної діяльності виявилось для студентів складним. Це свідчить про те, що 
багато хто розуміє професійну підготовку у вузі як процес оволодіння певним 
обсягом знань, які прямо співвідносяться зі змістом майбутньої професійної 
діяльності. Поза зоною їхнього актуального сприйняття виявляються такі зовнішні 
напрямки професійного становлення, як формування наукового світогляду, розвиток 
пізнавальних здібностей і можливостей, формування творчого мислення і широкого 
кругозору, оволодіння процедурами наукового дослідження і методологічним 
апаратом, формування міжпредметних навичок і умінь та багато іншого.  

Звідси, суб’єктивні моделі навчання будуються на основі поверхового 
проникнення студентів у сутність навчально-виховного процесу вузу, його складних 
зв’язків зі структурою професійної підготовки. Результати дослідження показали, що 
структура діяльності, що задається студентам суттєво не співпадає з прийняттям 
ними професійного сенсу подій що відбуваються. Розподіл учасників дослідження в 
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залежності від ступеня відповідності суб’єктивних моделей навчального процесу 
об’єктивно заданій моделі здійснювався шляхом розрахунку співвідношення суми 
балів, проставлених кожним студентом усій сукупності предметів до максимально 
можливої величини. (тобто до того ідеального випадку, коли всі предмети оцінені 
максимальним балом). Були складені таблиці, графіки, аналіз яких показав, що 
існують істотні розходження між завданою логікою професійної підготовки і її 
суб’єктивним прийняттям. Більше того, динаміка їхніх змін від курсу до курсу вказує 
на тенденцію до погіршення. Звідси неминуче, що індивідуальні стратегії діяльності, 
що приймаються студентами, навіть при інших сприятливих умовах (задоволеність 
вибором професії і організацією праці у вузі, якістю викладання і т. п. ) не охоплює 
весь навчальний процес на необхідному рівні активності. Частина навчальних 
предметів вивчається не на професійну перспективу, а для поточних навчальних 
цілей (наприклад отримати високу оцінку, покращити свій рейтинг, щоб отримати 
стипендію, уникнути нарікань з боку куратора, декана тощо). Пряме декларування 
викладачем важливості і професійної необхідності окремих навчальних предметів 
практично не впливає на систему ставлень студентів до навчальної діяльності в 
звичайних умовах. Щоб змінити такий стан речей необхідно, щоб кожний студент 
мав можливість створити систему навчальної діяльності через призму формування 
особистісних характеристик, необхідних для майбутньої професійної діяльності, що 
має сприяти переходу від позиції пасивного виконавця зовнішніх вказівок до 
саморегуляції своєї життєдіяльності у відповідності з прийнятими соціальними і 
особистими цілями. Курсова система, в рамках якої відбувається підготовка зараз, 
цим вимогам не відповідає.  

Висновки. Таким чином, при складанні навчальних планів, виборі технології 
навчання необхідно створювати організаційно-педагогічні умови, які дозволять:  

а) усвідомлювати студентові себе, як особу, що включена в об’єктивний 
процес, а відповідно підкорятися необхідності координувати свої зусилля, вчинки, 
поведінку і спосіб життя з ходом цього процесу; 

б) усвідомлювати свій рівень оцінки подій, що відбуваються в середині 
системи і у випадку невідповідності досягнутого рівня аналізу і виділених критеріїв 
таким, що об’єктивно вимагаються, намагатися піднятись до рівня теоретичних 
узагальнень, шукати адекватну характеристику цих подій і методи аналізу; 

в) усвідомлювати умови, в яких відбувається діяльність, оцінюючи їхню 
відповідність поставленим завданням і, у випадку розходження, намагатись змінити 
або ці умови, або спосіб організації навчальної діяльності у бажаному напрямі; 

г) перебудовувати свою діяльність, поведінку і спосіб життя у відповідності із 
зрозумілим і прийнятим ідеалом доцільного для системи способу самореалізації.  

Створення таких умов в рамках кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу (а не курсової, як це має місце зараз) дозволить студенту 
свідомо формувати вибіркову складову при отриманні освіти за відповідним 
напрямом підготовки і, що важливіше, свідомо обирати зміст освіти на етапі 
спеціалізації в рамках здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 
магістра.  
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ ВЧИТЕЛЕМ ТА 
УЧНЯМИ ЗА ТОМАСОМ ГОРДОНОМ 

У статті розглядаються умови ефективних взаємовідношень між вчителем та учнями. 
Аналізуються розповсюджені міфи щодо загального уявлення про ідеального вчителя.  

Ключові слова: Томас Гордон, вчитель, учні, ефективна комунікація.  
В статье рассматриваются условия эффективных взаимоотношений между учителем 

и учениками. Анализируются распространенные мифы относительно общего представления 
об идеальном учителе.  

Ключевые слова: Томас Гордон, учитель, ученики, эффективная коммуникация.  
Conditions of effective relationships between a teacher and his/her pupils are examined. Prevalent 

myths concerning the general idea about a perfect teacher are analyzed.  
Keywords: Thomas Gordon, teacher, pupils, effective communication.  
 

Актуальність дослідження. Педагогічна професія - одна з найдавніших. 
Вона виникла на ранніх етапах розвитку людства у зв’язку з потребою передавати 
підростаючому поколінню набутий досвід, а згодом виділилась в окрему галузь… 
Кожна держава, будь-яка суспільна система визнавала необхідність навчання й 
виховання, відповідно націлюючи людей, які займалися даною діяльністю. Педагог 
повинен бути людиною культури й вселюдських цінностей, провідником ідей 
державотворення й демократичних змін, людиною великої душі й доброго серця. 
Справжній педагог повинен працювати на майбутнє, випереджати свій час. Його 
має хвилювати не лише окрема індивідуальність, а світ людей. Завдяки цьому 
педагогічна професія стає творчою місією. Місія педагога – це не лише його власні 
інтереси, мотиви, плани. Він є посередник між дітьми та системою ідей, традиціями, 
культурою свого народу й людства. Його обов’язок – виховувати гідних людей, 
здатних примножувати здобутки людської цивілізації [3, с. 5].  

Актуальність даної статті зумовлена тим, що світ на початку третього 
тисячоліття виставляє перед навчальними закладами ряд важливих завдань, серед 
яких формування молодої людини, яка творчо і діяльнісно впливатиме на 
навколишній світ, та забезпечення умовами, що надаватимуть можливість цій 
людині розкрити свої потенційні можливості, самовдосконалитися і відбутися як 
особистості.  
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Аналіз філософської, психологічної та педагогічної літератури свідчить про 
наполегливі пошуки вченими нових умов і механізмів виховання вчителем 
підростаючого покоління та формування у вчителя спеціальних навичок спілкування 
з учнями. Розробці нових шляхів підготовки майбутнього вчителя присвятили багато 
своїх праць такі видатні педагоги минулого як Я. Коменський, І. Песталоцці, Ф. 
Дістерверг, К. Ушинський, М. Пирогов, пізніше М. Бахтін, П. Блонський, С. Шацький, 
А. Макаренко, В. Сухомлинський, а також наші сучасники Г. Балл, І. Бех, А. Бойко, Н. 
Бутенко, С. Гончаренко, Г. Данилова, І. Зязюн, К. Корсак, В. Кремень, М. Лещенко, В. 
Семиченко, В. Ягупов та інші. У своїх працях вони наголошують на необхідності 
отримання педагогами фундаментальних знань, спеціальної професійної підготовки 
й постійної самоосвіти, на основі чого формується мистецтво розвивального 
навчання й навчального спілкування [2, 4, 5, 6]. Проблемі підготовки вчителя і 
набуття ним спеціальних навичок спілкування з учнями відвели багато свого часу 
також зарубіжні педагоги і науковці, такі як У. Глассер, Г. Левітас, Р. Оксфорд, Дж. 
Равен, М. Стобарт, Р. Таубер та інші [7, 8].  

Однак поза увагою вчених залишилася педагогічна спадщина Томаса Гордона 
(1918 – 2002), видатного американського вченого, педагога, психолога, творця 
власної методики, засновника фонду «Гордон Тренінг Інтернешнл», який багато 
свого часу приділив дослідженню взаємовідношень між вчителями та учнями.  

Мета статті полягає у дослідженні шляхів забезпечення ефективної 
комунікації між вчителем та учнями, що пропонував Томас Гордон.  

Розпочнемо з того, що з точки зору Томаса Гордона, професія педагога може і 
повинна бути однією з самих життєво стверджувальних професій, хоча, на 
превеликий жаль, для багатьох вчителів вона такою не є. Спілкуючись з вчителями, 
Томас Гордон дійшов висновку, що починаючи викладати, вони бачать себе 
щасливим проводирями учнів, які жадають знань, мріють все дослідити і відкрити. 
Однак таке відчуття продовжується у вчителів недовго і з часом бажання викладати 
у них майже зникає. Кожний новий клас і новий день вони зустрічають з острахом. 
Вчителі почувають себе наглядачами над невільниками, котрі мріють лише про те, 
щоб не працювати. Учні приходять до школи з подібним відчуттям. Вони 
обманюють, ображають один одного і, здається, радуються лише тоді, коли 
з’являється можливість вчитися, не особливо утрудняючи себе. Вчителі несподівано 
для себе відкривають, що шкільне життя буває повним ворожнечі, що інколи 
доводиться навіть тримати оборону від учнів і що ця боротьба часом 
перетворюється у боротьбу за виживання. Коли вчителі починають це розуміти, 
вони намагаються розібратися у тому, що відбувається і чому викладання не 
приносить задоволення, про яке вони так мріяли [1, с. 18-19].  

Часом вчителі звинувачують своїх професорів і наставників у тому, що, у свій 
час, їх не попередили про «реальне життя» (‘real world’). Іншого разу вони 
звинувачують шкільне керівництво через те, що в класі багато учнів, немає умов для 
роботи, а зарплати низькі. Іноді вчителі навіть критикують адміністрацію за низький 
моральний дух школи, відсутність колективізму і погану старанність дітей. Але гірше 
за все те, що деякі вчителі раптом починають вважати, що у всьому винні вони самі 
(they are not ‘cut out to be teachers’). Кожний рік багато вчителів звільняються зі 
школи, розчаровані результатами своєї роботи і впевненими у тому, що являються 
повними невдахами, оскільки не створені для викладацької роботи (deep feelings of 
personal failure).  
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На думку Томаса Гордона, така ситуація зумовлена певними причинами. 
Корифеї педагогічної науки при всіх їх знаннях не можуть передати особистий 
досвід молодим вчителям. Кожний вчитель повинен відчути особливості шкільного 
життя на собі, і такий досвід передати іншому просто неможливо. До тих пір поки 
молодий вчитель сам не ввійде до класу, йому буде незрозуміло, чому вчительська 
праця є важкою і які вимоги вона висуває до людини загалом. Що до шкільної 
адміністрації, вона є не стільки винуватцем скільки жертвою. Вчителі 
розчаровуються у своїй роботі настільки часто, що звинувачувати у цьому 
адміністрацію безглуздо. Умови праці і заробітна платня також не грають 
вирішальної ролі. У школах з «ідеальними» умовами роботи і маленькими класами 
вчителі іноді відчувають себе такими ж нещасними. Отримання більш високої 
заробітної платні за роботу, котра не приносить задоволення, навряд чи зможе 
зробити її більш приємною. Саме тому профспілкам вчителів дуже рідко вдається 
вирішити які-небудь серйозні проблеми: вони зайняті покращенням умов праці, 
вчительськими пільгами і підвищенням зарплатні, але розчарованість вчителів від 
цього меншою не стає. До того ж спостереження за сотнями тисяч вчителів 
переконали Томаса Гордона у тому, що ті вчителі, які вважають себе невдахами, 
блискуче викладають свій предмет [1, с. 19-20].  

Таким чином, перш за все, Томас Гордон спробував з’ясувати у чому ж 
приховується справжня причина невдоволення викладачами собою, та зрозуміти, 
яке існує загальне уявлення про ідеального вчителя. Томас Гордон вважає, що в 
його основі лежать декілька розповсюджених міфів: Міф 1. Гарний вчитель 
спокійний, незворушний, ніколи не показує свого роздратування. Він ніколи не 
виходить з себе і не проявляє своїх емоцій.  

Міф 2. Гарний вчитель завжди безсторонній, неупереджений і справедливий. 
Для нього всі діти рівні, незалежно від кольору шкіри, здібностей або статі. Гарний 
вчитель не може бути ні расистом, ні секстантом. Міф 3. Гарний вчитель може і 
повинен приховувати свої справжні почуття від учнів. Міф 4. Гарний вчитель 
однаково відноситься до усіх. У нього не можуть бути улюбленчики. Міф 5. Гарний 
вчитель організовує цікаве і стимулююче навчання, котре розкріпачує дітей, але 
забезпечує тишу і лад. Міф 6. Гарний вчитель той, хто може бути послідовним. Він 
не змінює своєї точки зору, не упереджений, нічого не забуває, не проявляє свого 
настрою і не робить помилок. Міф 7. Гарний вчитель знає відповіді на всі питання. 
Він мудріший за своїх учнів. Міф 8. Гарні вчителі підтримують один одного. Вони 
виступають «єдиним фронтом» перед учнями, незалежно від власної думки, 
цінностей або переконань.  

Враховуючи перелічені міфи, у Томаса Гордона склалося враження, що гарні 
вчителі повинні бути кращими, розумнішими і грамотнішими за звичайних людей 
(they must be virtuous). Але, оскільки подібні міфи позбавляють вчителя людських 
рис, працюючи над «Курсом ефективного викладача», Томас Гордон прагнув до 
того, щоб ідеал вчителя не лише виглядав більш реально, але і дозволяв вчителям 
залишатися звичайними людьми. Шукаючи шляхи забезпечення ефективної 
комунікації між вчителем та учнями, Томас Гордон поділяв вчителів на толерантних 
і нетолерантних, та досліджував відмінності між ними. Він відмічав, що є вчителі, які 
встановлюють «високу планку» для учнів (як правило, і для інших людей також), 
рідко задоволені природною поведінкою учнів у класі, і у них є непорушні та стійкі 
уявлення про те, що можна і що неможна. Школярі вважають таких вчителів 
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надмірно суворими, не люблять їх керівний тон і намагаються по можливості їх 
уникати. Толерантні вчителі суттєво розширюють область припустимої поведінки, 
намагаючись менше засуджувати і проявляти більше гнучкості. Вони рідко 
нав’язують своє розуміння того, що можна і що неможна, і приймають виявлення 
будь-яких людських якостей. Вчителі, які ладні сварити і засуджувати учня, звичайно 
вважають, що їх підхід допомагає учням краще поводитися. Вони впевнені, що будь-
яка зміна у поведінці учня можлива лише при впливі з боку. З точки зору Томаса 
Гордона, слушним є як раз протилежне. Осудження, виставляння поганої оцінки, 
перелік недоліків та інші методи, котрими вчитель користується в подібних 
ситуаціях, заважають учневі змінитися і ніяк не сприяють його виправленню. Так як 
школярі відносяться до таких вчителів з особливою настороженістю або поводять 
себе так, щоб ще більше роздратувати вчителя, заклики до порядку в таких 
випадках мало сприяють процесу викладання [1, с. 21-22].  

Відомо, що інколи виникають ситуації, коли навіть самий терплячий вчитель в 
якийсь момент стає нетерплячим, і та поведінка учнів, котра раніше здавалася йому 
цілком прийнятною, раптом перетворюється в неприйнятну. На думку Томаса 
Гордона, існують три фактори, від яких залежить сприйняття вчителем учня: 1) 
зміни у вчителі, 2) різне відношення вчителя до різних учнів, 3) зміни в ситуації або в 
середовищі.  

Розглянемо спочатку як Томас Гордон радить вчителю розпізнавати зміни у 
самому собі. Педагог підкреслює, що люди по-різному реагують на інших людей в 
залежності від настрою, стану свого здоров’я, часу доби і т. ін. Причому це часто ніяк 
не пов’язано з поведінкою інших людей, котра залишається незмінною. Оскільки всі 
вчителі також живі люди, а не байдужі, бездушні і непохибні роботи, котрим сторонні 
проблеми і переживання, то і вони реагують на все по-різному.  

Різне відношення вчителя до окремих учнів Томас Гордон пояснює наступним 
чином. Вчитель може по-різному відноситися до різних учнів з багатьох причин. 
Наприклад, у вчителя може бути особиста приязнь або неприязнь. Так як люди 
відрізняються один від одного (і це стосується як учнів, так і вчителів), неможливо 
всіх сприймати однаково. Тому, незалежно від причин, до кожного учня підхід 
завжди буває різним.  

Третім фактором, від якого залежить сприйняття вчителем учня, є 
середовище або ситуація, у якій проявляється поведінка учня. Як кажуть, «всьому 
своє місце і час». Іноді неприйнятною вважається така поведінка учня, до якої іншим 
разом не було б ніяких претензій. Наприклад, більшість вчителів нормально 
відносяться до сварок або стусанів і штовхань на спортивному майданчику, але 
дозволити таку поведінку у класі вони не можуть.  

Тривалий час також Томас Гордон досліджував показну невимогливість 
вчителя, так як не є секретом, що інколи вчителі змушені робити вигляд, ніби їх 
влаштовує поведінка учнів, якою вони насправді незадоволені. Або, навпаки, 
вчителі роблять вигляд, що вони незадоволені поведінкою учнів, до якої в іншій 
ситуації не мали б ніяких претензій і яка є цілком припустимою. Зловживаючи 
такими словами, як «повинен» і «зобов’язаний», вчителі заганяють себе у пастку 
удавання.  

Томас Гордон впевнений, якщо вчитель робить вигляд, що вважає поведінку 
припустимою, коли насправді вона його дратує, або робить вигляд, що вважає 
поведінку неприпустимою, оскільки «так треба», то в кращому випадку учні такого 
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вчителя просто не зрозуміють, а в гіршому – вирішать, що він лицемірить. Педагог 
констатує, що коли запитують у дітей, чим їм не подобаються дорослі, то 
найчастіше діти дають дві відповіді: «Дорослі не чують нас» і «Дорослі 
прикидаються» [1, с. 28-34].  

Нещирість вчителів Томас Гордон вбачає і в подвійних стандартах. Лише в 
деяких школах не існує окремих правил для дорослих і окремих правил для дітей. 
Пропонуючи свободи, привілеї і права вчителям і відмовляючи в них дітям, школа 
сама перетворюється у складну етичну проблему.  

Для того, щоб допомогти вчителям вирішувати проблеми, котрі неминуче 
виникають у їх відношеннях з учнями, Томас Гордон радить спочатку навчитися 
розрізняти «належність» проблеми, тобто коли проблема «належить» вчителю, а 
коли - учню. Якщо існує неприпустима поведінка, котра несумісна з задачами 
викладання, заважає вчителю, дратує його, злить і т. п. , цілком очевидно, що така 
поведінка перетворюється у проблему для вчителя, тобто вчитель набуває 
проблему. Також існує проблема зовсім іншої якості. Наприклад, учениця зізнається 
вчителю про те, що незадоволена поведінкою когось зі своїх рідних. . . і для неї – це 
дійсно проблема. Вона належить їй і є її придбанням. Тому у такому випадку 
вважається, що проблема «належить» учениці.  

На переконання Томаса Гордона, однією з найбільших перешкод на шляху 
встановлення гарних відношень є труднощі саме з атрибуцією «набутих проблем» 
(the concept of ‘ownership of problems’). Дуже важливо, щоб вчителі могли 
розпізнавати проблеми, котрі виникають в житті учнів, але ніяк не позначаються на 
їх власному житті, і проблеми, котрі самим безпосереднім чином суперечать 
інтересам вчителя. Вчителі повинні абсолютно по-різному поводитися у тих 
випадках, коли проблеми виникають у учнів і коли проблеми «набувають» вчителі. 
Томас Гордон наголошує, що вчителі можуть відділити свої власні проблеми від 
проблем учнів у разі, якщо задаються питанням: «Чи має поведінка учня хоча б 
який-небудь конкретний і безпосередній вплив на мене? Я вважаю його 
неприпустимим, тому що воно заважає мені, ображає мене або іншим способом 
заважає досягненню моїх цілей? Або я вважаю його неприпустимим, тому що 
звикла до іншої поведінки цього учня і його нинішня поведінка суперечить моїм 
очікуванням?» Якщо відповідь на друге запитання позитивна, то проблема 
належить учневі. Якщо ж позитивна відповідь надана на перше питання, то з 
проблемою доведеться розбиратися вчителю [1, с. 36-40]. Слід відмітити, що навіть 
при оптимальній ситуації проблеми часом виникають у обох учасників педагогічного 
процесу. З одного боку, в учнів можуть бути проблеми, котрі інколи взагалі не мають 
рішення, а з іншого, учні можуть поводитися так, що їх поведінка буде заважати 
вчителю і суперечити його бажанням.  

Висновки. Проаналізувавши погляди Томаса Гордона відносно ефективної 
комунікації між вчителем та учнями, ми дійшли висновку, що цей визначний педагог 
глибоко висвітлив шляхи її забезпечення; здійснив критичний аналіз поведінки 
вчителів та причин виникнення їхнього некомпетентного ставлення до учнів; 
обґрунтував доцільність відкритих і щирих взаємовідношень між вчителями та 
учнями.  

Отже, вивчення досвіду Томаса Гордона заслуговує на особливу увагу, так як 
може значно збагатити сучасну українську педагогічну теорію й практику. Водночас 
дана стаття не претендує на вичерпне дослідження даної проблеми, а тому 



 
198 

подальшого вивчення потребує модель ефективної комунікації між вчителями та 
учнями за Томасом Гордоном.  
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І. П. ЛЬВОВ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ ІЗ КНИГОЮ 
 У статті проаналізовано тези і конспект лекції доцента І. П. Львова на тему: „Про 

самостійну роботу студентів із книгою”, в якій досвідчений педагог обґрунтовує типологію 
читачів і дає рекомендації студентам як працювати з текстом.  

 Ключові слова: студент, викладач, навчально-виховний процес, конспект, план, тези, 
підручник 

 В статье проанализировано тезисы и конспект лекции доцента И. П. Львова на тему: 
„О самостоятельной работе студентов над книгой”, в которой опытный педагог 
обосновывает типологию читателей и дает рекомендации студентам по работе над 
текстом.  

 Ключевые слова: студент, преподаватель, учебно-воспитательный процесс, 
конспект, план, тезисы, учебник.  

In the article theses and compendium of lecture of the associate professor І. P. L’vov are analysed 
on a theme: „About independent work of students with a book” in which experimental teacher bases 
typology of readers and gives recommendations to the students how to work with a text.  

 Keywords: student, teacher, educational-educating process, notes, plan, theses, textbook.  
 

Актуальність дослідження. В умовах сьогодення обґрунтуванню 
теоретико-методологічних засад вітчизняної педагогіки значно сприятимуть аналіз, 
узагальнення, систематизація та творче використання кращих традицій української 
педагогіки. При цьому ідеї науковців минулого будуть мати істотне значення для 
розвитку педагогічної науки і практики на сучасному етапі. Проте, і сьогодні 
залишається недостатньо вивченою спадщина багатьох вітчизняних педагогів: Х. 
Алчевської, Г. Ващенка, Б. Грінченка, І. Стешенко. Значний дослідницький інтерес 
представляє педагогічна та наукова діяльність Івана Петровича Львова, який 57 
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років свого життя присвятив педагогічній і науковій діяльності в Чернігівській 
духовній семінарії та в Чернігівському педагогічному інституті.  

І. П. Львов народився 29 (16 за ст. стилем) серпня 1879 року в м. Юр’ївці 
Костромської губернії (нині – Іванівської області Російської Федерації). Вищу освіту 
отримав у Казанській духовній академії на відділенні російської мови та літератури, 
де, крім базових дисциплін, вивчав також латинську мову, історію давньоримської 
літератури, історію західноєвропейської літератури, англійську мову, логіку, 
психологію, філософію та історію філософії, педагогіку. „У своїх заняттях я особливо 
багато приділяв часу вивченню латини, психології, філософії та історії філософії, 
оскільки готував себе до викладацької діяльності” [10, арк. 129], – писав він у 
спогадах. Як бачимо, вибір професії був свідомим і продуманим. Під час навчання в 
академії майбутній педагог був вражений творами М. В. Гоголя. Це захоплення 
визначило в подальшому місце проживання І. Львова – місто Чернігів, адже М. 
Гоголь навчався у Ніжинській гімназії вищих наук князя Безбородька на 
Чернігівщині. Упродовж 1904 –1919 рр. І. Львов викладав філософію, логіку, 
дидактику і психологію у Чернігівській духовній семінарії, а потім продовжив 
педагогічну діяльність у Чернігівському вищому навчальному закладі, який на 
початку становлення протягом кількох років змінював і назву, і статус, і внутрішню 
структуру. Під час Другої світової війни І. Львов, перебуваючи в евакуації в 
Таджикистані, займався викладацькою діяльністю у Сталінобадському (нині – 
Душанбинському) державному педагогічному інституті ім. Т. Г. Шевченка. У вересні 
1944 року повернувся до Чернігова, де плідно працював як науковець, педагог і 
методист У 1947 р. І. Львову було присвоєно вчене звання доцента. Викладав 
педагогіку і психологію в Чернігівському учительському, а згодом – педагогічному 
інституті. Останні шість років своєї викладацької діяльності в чернігівському вузі 
очолював кафедру педагогіки. У 1958 р. І. Львов за станом здоров’я вийшов на 
пенсію (на той час йому виповнилось 79 років).  

Метою нашої статті є аналіз методичної діяльності Івана Петровича Львова, 
життєвий і професійний шлях якого – взірець для нинішніх викладачів вищої школи.  

У Державному архіві Чернігівської області виокремлено особовий фонд І. 
Львова, в якому зберігається 115 одиниць різних матеріалів. Контрольні аркуші 
перегляду справ свідчать про те, що науково-педагогічна спадщина І. Львова 
маловивчена. До сьогодні у наукових публікаціях зустрічаємо лише поодинокі 
розвідки стосовно означеної проблеми [11, С. 91-92]. Окремі ж матеріали з 
особового фонду педагога нами досліджені вперше.  

Плідна науково-педагогічна, методична та громадська діяльність І. Львова 
представлена у фонді найбільшою кількістю документів. Відомий педагог залишив 
чимало напрацювань з теорії і практики навчання й виховання. Актуальними донині 
залишаються „Методичні вказівки до викладання деяких питань логіки в середній 
школі” [1], матеріали лекції „Форми і методи організації та проведення випускних 
іспитів”, „К. Д. Ушинський як психолог” [7], матеріали до лекції „Про дружбу й 
товаришування серед учнів” [9]. Цінними, на нашу думку, є досі ще ніким не 
досліджені документи, в яких представлені напрацювання І. Львова в галузі 
психології [2; 3; 4; 5; 6; 8; 10]. Об’єктом дослідження нашої статті є тези і конспект 
лекції педагога „Про самостійну роботу студентів із книгою” [8].  

Не секрет, що сьогодні, у вік розвитку інформаційних технологій, книга у списку 
джерел інформації нерідко займає останні позиції. Так само, як століття тому, у І. 
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Львова виникла необхідність прочитати слухачам лекцію на означену тему, так і 
сьогодні, потреба у нагадуванні правил роботи з книгою знову на часі. Причини 
лише різні.  

І. П. Львов робив доповідь на виробничій нараді Чернігівського учительського 
інституту про організацію самостійної роботи студентів історичного факультету. На 
основі інформації викладачів історичних дисциплін (С. Марченко, М. Подпригорщук, 
М. Сиротенко) він зміг виділити такі форми організації самостійної роботи студентів: 
літературне оформлення лекції; порівняння хронології таблиць з історії; креслення 
історичних карт; на практичних заняттях демонстрація першоджерел („Русская 
правда”, „Літопис Нестора”); документів, читання історичної хрестоматії з історії 
давнього світу, підготовка до відповіді на питання на визначену тему, винесену на 
семінарські заняття; підготовка до колоквіуму, на якому перевірялися не тільки 
теоретичні знання, але і вміння використовувати їх на практиці; консультації, на які 
запрошувались окремі студенти для перевірки рівня знань; гурткова робота і т. д.  

Аналіз інформації викладачів історичних дисциплін Чернігівського 
учительського інституту щодо організації самостійної роботи студентів дав 
можливість І. Львову зробити висновок про необхідність вчити студентів 
конспектувати лекції, читати рекомендовану літературу, оформляти свій конспект. 
На цей вид роботи І. Львов пропонував виділяти час, особливо на початку 
навчального року, в перший тиждень занять. Він рекомендував студентам вправи з 
читання книг, конспектування прочитаного.  

І. Львов висловився критично про проведені заняття викладачами історичних 
дисциплін, назвавши їх простим переглядом документів і слуханням коментарів, 
порадив такі методи лише фрагментарно використовувати під час лекції. Досвід 
роботи викладачів історичних дисциплін щодо самостійної роботи студентів 
надихнув І. Львова на теоретичний аналіз цієї проблеми, що й стало причиною 
написання тез і тексту лекції „Про самостійну роботу студентів із книгою” [8].  

У передмові до тексту лекції автор нагадує про те, що викладання у вищій 
школі відбувається переважно лекційним способом, а лекція, за висловом академіка 
І. Кьолера, якого цитує І. Львов, „найбільш лінивий спосіб повідомлення знань на 
сучасному науковому рівні великій кількості людей” [8, арк. 5]. І одразу ж пояснює, 
що лекцію називають дешевим способом повідомлення знань стосовно економії 
часу слухачами, а не з позиції її меншовартості у порівнянні з іншими формами 
подання знань. На лекції викладач виділяє відповідною інтонацією головні 
положення, відділяє їх від другорядних деталей, розповідає про шлях 
підтвердження наукових істин, акцентує увагу слухачів на останніх наукових 
досягненнях, відображаючи їх в ґенезі, вчить критично оцінювати об’єкт 
обговорення. Проте, лекційний метод викладання має також і іншу, менш 
привабливу сторону. На думку І. Львова, головний недолік лекції як форми 
організації і методу навчання – відносна пасивність слухачів. Слідкувати під час 
лекції за чужими думками, навіть розуміти їх і засвоювати – цього недостатньо. Для 
справжнього учіння характерна самостійність. І. Львов порівнював слухача на лекції 
з амфорою, котра під високим тиском наповнюється науковими положеннями і 
фактами. Цей матеріал нерідко залишається неопрацьованим і незасвоєним. Кожна 
людина, вважав досвідчений педагог і методист, повинна бути найактивнішим 
фактором у власній освіті і багато працювати над собою. З метою свідомого 
засвоєння і закріплення знань, студенти, крім слухання лекцій, повинні самостійно 
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працювати в лабораторіях і кабінетах, проводити практичні заняття і працювати з 
книгою і, загалом, з будь-яким іншим видом друкованого слова.  

Головне завдання, яке ставив перед собою автор лекції, – ознайомити 
слухачів із раціональним, діловим користуванням книгою. І. Львов вважав, що книга 
відіграє важливу роль у розвитку мислення і культури мовлення. Читачів він поділяв 
на чотири групи. Представників першої групи цікавить лише процес читання, 
озвучування надрукованих слів, без встановлення зв’язку між ними, без розуміння 
прочитаного, і навіть, без бажання щось зрозуміти. Таких читачів І. Львов 
порівнював із гоголівським Петрушкою з поеми „Мертві душі” і вважав, що їх дуже 
мало, проте вони є, і з ними потрібно працювати. В умовах сьогодення до цієї групи 
можна віднести хіба що маленьких читачів, які тільки вчаться читати.  

Другу групу представляють читачі, які люблять легку книгу (пригодницьку 
літературу, романи кримінального характеру, гостросюжетні розповіді), яку читають 
лише задля розваги. У сучасному українському суспільстві це досить поширена 
категорія читачів.  

Представники третьої групи, як вважав педагог, читають не тільки книги 
легкого змісту. Навпаки, їм цікава серйозна, наукова література, новинки сучасних 
книгарень. Однак інтерес представників виокремленої групи до літератури має 
сумнівний характер, оскільки книга їх цікавить передовсім як матеріал для розмови в 
колі друзів з метою демонстрації своєї обізнаності. Для характеристики такого типу 
читачів І. Львов наводить цитату із творів М. Некрасова: 

"Что ему книга последняя скажет, 
То ему на душу сверху и ляжет" [8, арк. 9].  

Такий читач під маскою чужих теорій та уривків і цитат з художньої літератури 
почасти приховує свою розумову убогість і відсутність власного продуманного 
світогляду.  

І, насамкінець, четвертий тип читачів: це ті, хто прагне знань, і тому ставить до 
книги серйозні вимоги. Вони читають вдумливо, критично оцінюють висловлені 
автором думки, порівнюючи їх із власними роздумами. Представники цієї групи 
читачів шукають у книзі знання для особистого і фахового розвитку [8, арк. 10].  

Надалі всі рекомендації по роботі з книгою Іван Петрович Львов адресував 
читачам, які представляють виокремлену ним четверту групу реціпієнтів.  

Насамперед читач повинен бути елементарно грамотним, володіти навичками 
правильного, усвідомленого й виразного читання. Він мусить уміти користуватися 
словником іншомовних слів та словником термінів і, зокрема, філософським 
словником.  

Читач, на думку І. Львова, повинен шукати в книзі відповідь на певне питання, 
виконання завдання, мати конкретну мету. І робити це поступово, що дасть 
можливість швидко зорієнтуватися у змісті книги, статті, а також зрозуміти її логічну 
структуру і критично проаналізувати прочитане.  

Як читати книгу? З чого починати? І. Львов рекомендував насамперед 
попередньо ознайомитися з книгою: вивчити вихідні дані (автор, назва, рік видання, 
видавництво, наклад). У лекції „Про самостійну роботу студентів із книгою” педагог 
детально пояснював значення цих відомостей. Якщо автор є одним із відомих 
учених і керівників наукових установ чи навчальних закладів, то його книга набуває 
особливої ваги. Назва книги вказує на важливість і значення питання, яке 
розкривається. І. Львов проаналізував різні підходи до вибору назви книги: а) іноді 
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автори свідомо вибирають таку назву, яка не розкриває змісту книги, з метою 
зацікавити читача; б) у назві книги автори не повністю відображають її зміст, а тому 
назва містить підзаголовок; в) найзручнішим варіантом для читача є вибір назви 
книги, в якій розкривається не тільки зміст книги, але й позиція автора стосовно 
предмету розмови [8, арк. 11]. Рік виходу книги може свідчити про її новизну, а також 
про те, що в ній виправлено і доповнено у порівнянні з попереднім виданням. 
Важливим доказом актуальності книги та інтересу до неї читачів є наклад.  

Наступним етапом прочитання книги є ознайомлення із передмовою, вступом, 
а також із змістом. У передмові автор, звертаючись до читача, називає мету 
написання книги та поставлені завдання. У вступі в загальних рисах описуються 
межі дослідження, історія та розвиток питання. У змісті відбувається поділ 
досліджуваного матеріалу на частини (розділи, параграфи тощо), і читач отримує 
відомості про обсяг і порядок викладу, головні й другорядні питання.  

Важливими складовими книги є іменний та предметний покажчики, 
бібліографія. Іменний та предметний покажчики зазвичай містяться в кінці книги і 
дають можливість отримати довідки про конкретні сторінки книги, на яких згадується 
чиєсь ім’я або трактується те чи інше питання. Список використаних джерел 
(бібліографія) в кінці книги або іноді в кінці кожного розділу можуть зекономити час 
для пошуку необхідної інформації та допомогти читачеві глибше зрозуміти питання.  

І тільки після попереднього ознайомлення з книгою, вважав І. Львов, читач 
може приступати до безпосереднього ознайомлення з її змістом [8, арк. 12]. Процес 
читання складається з трьох взаємопов’язаних моментів: сприйняття, 
запам’ятовування і розуміння матеріалу. Названі компоненти читання нерозривні і 
становлять єдине ціле. Сприйняття, запам’ятовування і розуміння один одного 
обумовлюють, підсилюють і доповнюють. Читаючи книгу, ми одночасно і 
запам’ятовуємо і усвідомлюємо прочитане. Звісно, якщо йдеться про читачів 
четвертої групи (за типологією І. Львова). Не може бути й мови про 
запам’ятовування прочитанного, якщо читач не сприймає текст книги. Так само не 
може бути розуміння без сприйняття і запам’ятовування прочитанного. З іншого 
боку, процес розуміння обумовлює швидкість сприйняття тексту і містить 
запам’ятовування.  

 Способи сприйняття тексту І. Львов поділив на два види: зорове і зорово-
слухо-рухове сприйняття. Перший вид часто використовується у практиці і полягає в 
читанні мовчки, про себе, коли читач слідкує за текстом тільки очима, сприймає його 
тільки зором. Зорово-слухо-рухове сприйняття тексту – це читання книги вголос; тут 
задіяні і зір, і слух, і рух мовного апарату (язика, губ, голосових зв’язок). І. Львов 
розмірковував над вибором сприйняття: „Дехто говорить, що кращий той із них, до 
якого звик читач. Інші стверджують, що зручний зоровий спосіб сприйняття: 
користуючись ним, читаючи про себе, ми нікому не заважаємо… Але ми маємо на 
увазі користь, інтерес самого читача. З цього погляду, говорячи об’єктивно, читання 
вголос гарантує читачеві більший успіх у запам’ятовуванні і розумінні” [8, арк. 32]. 
Досвід і експеримент довели, що при читанні вголос ми запам’ятовуємо і швидше, і 
міцніше.  

У тексті лекції „Про самостійну роботу студентів із книгою” І. Львов порушує 
питання про порядок читання книги: за окремими розділами чи всю підряд? Педагог 
вважав, що відповіді однозначної не може бути, оскільки все залежить від того, з 
якою книгою працює читач. Підручник доцільно читати, зупиняючись на кожному 
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розділі, оскільки засвоєння кожного наступного розділу має тісний зв’язок з глибоким 
розумінням попереднього матеріалу. В інших випадках, скажімо, при роботі з 
додатковою літературою, доцільно прочитати всю книгу для цілісної уяви про 
матеріал.  

І. Львов рекомендував студентам повторне опрацювання книги, при якому 
інформація уже не видається новою і перебуває в тісному зв’язку з іншими 
питаннями, а читач може визначитись із пріорітетністю розділів книги для відповіді 
на питання, які його хвилюють. При повторному читанні необхідно визначити 
головну думку і логічну структуру книги, тобто внутрішній зв’язок між думками.  

 Іван Петрович Львов розробив правила роботи з книгою.  
1. Робота з книгою полягає в уважному читанні її для розуміння і засвоєння 

прочитаного.  
2. Читати книгу потрібно повільно, без поспіху.  
3. Книгу, особливо наукового характеру, слід читати із олівцем у руках, 

причому, у власній книзі необхідно підкреслювати важливі й цікаві моменти, а потім 
виписувати їх на окрему карточку (цитати). Із книги загального користування варто 
одразу виписати цікавий фрагмент, речення чи окремий вираз, або ж, користуючись 
закладками, виписати окремі її частини після прочитання в цілому. Автор лекції 
наголошував на тому, що не варто відкладати цю справу надовго.  

4. Прочитану книгу з позначками, а також виписані цитати слід періодично 
переглядати.  

5. Студентам необхідно засвоїти таку істину: опрацьовувати доступну для 
розуміння літературу і поступово переходити до більш складних книг.  

6. Якщо студентові щось незрозуміло, варто продовжити читання, оскільки 
наступний матеріал може роз’яснити складні місця. В протилежному випадку 
необхідно звернутися за поясненням до товариша, викладача, але не залишати 
незрозумілі місця.  

7. Студент мусить уміти користуватися словником іншомовних слів та 
тлумачним словником.  

8. За відсутності словника незрозумілі слова слід виписати і прояснити.  
9. При роботі з книгою не можна пропускати (а деякі студенти якраз так і 

роблять) передмову або вступ, а також примітки.  
10. Якщо виникли запитання, їх слід записати і звернутися за роз’ясненням до 

більш досвідченої особи.  
11. Після завершення роботи з розділом і в цілому з книгою, варто себе 

перевірити, поставивши кілька запитань [8, арк. 35].  
Нинішнім студентам, можливо, такі поради видадуться дуже простими, однак 

до них необхідно уважно прислухатися.  
Цікавими, на нашу думку, є міркування І. Львова стосовно роботи з цитатами, 

їх оформленням і використанням. „Цитата – це висловлювання будь-якого автора, 
яке використовує реціпієнт для підтвердження певної думки” [8, арк. 37], – так 
стверджував І. Львов і давав поради щодо проведення такого виду робіт із книгою.  

1. Цитувати – це означає наводити дослівно чиїсь висловлювання для 
підтвердження певної думки.  

2. Можна посилатись на чиїсь висловлювання, не змінюючи їх змісту, не 
порушуючи форми. Це також буде цитата, однак недослівна.  

3. Цитати слід виписувати, дотримуючись певних вимог: 
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а) цитата повинна бути виписана дослівно; 
б) потрібно вказати автора і роботу, звідки береться цитата, видання 

(наприклад, 1-е, 2-е чи 10-е), видавництво, рік видання, сторінка, нарешті, том 
або розділ; 

в) цитата виписується чітко, на одній карточці, яка має бути певного 
розміру (10×15 або 8×12 см) і досить цупкою; 

г) форм і способів заповнення цитат багато.  
4. Цитати варто використовувати при написанні статті, реферату, доповіді, 

лекції. Зловживати цитатами, особливо довгими, не можна.  
Окремими порадами поділився І. Львов зі своїми слухачами щодо складання 

плану до прочитаного тексту.  
1. Для кращого засвоєння статті, наукової роботи необхідно скласти до неї 

план.  
2. План – це ключові моменти роботи автора, в яких він послідовно розгортає 

свої думки, а тому – план в роботі автора і читача – серйозний етап, який розвиває 
логічне мислення.  

3. Після складання плану до розділу і книги в цілому читач краще зможе 
уявити зміст прочитаного.  

4. План буває простий, складний і змішаний. Вибір форми плану 
обумовлюється, з одного боку, змістом твору, а, з іншого, – власним вибором 
читача, але найбільш вживана проста і змішана форма плану.  

Як бачимо, сучасні вимоги до складання плану (змісту) наукової роботи 
(реферату, курсової, дипломної роботи, дисертаційної студії) мало чим 
відрізняються від тих вимог, які запропонував свого часу доцент Чернігівського 
учительського інституту Іван Петрович Львов.  

Дуже цікавими, корисними й актуальними для нинішніх студентів були його 
поради стосовно конспектування і складання тез. Не всі студенти першого курсу, 
особливо на початку навчання у вищому навчальному закладі, готові правильно, з 
найменшою тратою фізичних зусиль виконувати на перший погляд прості види 
навчальної роботи.  

Конспект, на думку І. Львова, – це скорочена передача прочитаного, причому 
основного, всебічно продуманого матеріалу, однак ні в якому разі не переписування 
його. Перш, ніж складати конспект, радив науковець і педагог, необхідно уважно 
прочитати окремий розділ або всю роботу, продумати прочитане, скласти план, а 
потім законспектувати. Конспект він рекомендував писати на одній стороні аркуша, 
залишаючи поля справа для плану, зліва – для цитат, довідок, цифрових даних, 
назв наукових праць і т. д. До речі, і сам І. Львов так оформляв свої праці. Навіть по 
тексту вставляв червоним олівцем помітки і, ймовірно, при повторному 
опрацюванні, а на звороті тим же червоним олівцем розширено викладав певну 
думку. У примітці до лекції „Про самостійну роботу студентів із книгою” він зазначав, 
що така форма конспектування „не є єдиною, обов’язковою і досконалою. Можна 
конспектувати, не складаючи план, не залишаючи поля, але це не полегшить 
засвоєння матеріалу, а тільки зекономить час” [8, арк. 17]. А насамкінець І. Львов 
радив студентам час від часу переглядати, відновлювати в пам’яті прочитане, іноді 
доповнювати або виправляти.  

Тези, за визначенням І. Львова, – це головні думки наукової роботи, доповіді 
чи лекції, які містять в собі положення, що потребують обґрунтування. Тези дещо 



 
205 

нагадують план, але ширші і більш аргументовані. Так само як і план, тези 
зосереджують увагу читача на головному, вчать послідовно й логічно мислити, 
формулювати думки і враження.  

Висновки. Проаналізувавши тези та лекцію І. Львова „Про самостійну роботу 
студентів із книгою”, можна зробити висновки про те, що педагог з великим стажем 
освітянської роботи не тільки давав знання студентам із педагогіки, які викладав у 
Чернігівському учительському інституті, але й здійснював свою педагогічну 
діяльність у методичному, дослідницькому та виховному напрямах. Важливе місце в 
його діяльності належало організаційно-методичній роботі, прикладом якої був 
аналіз готовності студентів історичного факультету до самостійної роботи, на основі 
якого досвідчений педагог і методист сформулював педагогічні завдання. 
Професіоналізм викладача вищого навчального закладу виявляється в умінні на 
основі аналізу педагогічних ситуацій бачити і формулювати педагогічні завдання та 
знаходити оптимальні способи їх розв’язання.  
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ОСНОВНІ ФОРМИ І МЕТОДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЮРИДИЧНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США 

В статті проаналізовано форми та методи професійної підготовки юристів в 
університетах США. Розглянуто методи навчання та умови проведення начальної практики 
студентів.  

Ключові слова: професійна підготовка, юридична освіта, юридична клініка, форми і 
методи навчання.  

В статье анализируются формы и методы профессиональной подготовки юристов в 
университетах США. Рассмотрено методы обучения та условия проведения учебной практики 
студентов.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка, юридическое образование, 
юридическая клиника, формы и методы обучения.  
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The forms and methods of lawyers’ training in the United States are analyzed. Teaching methods 
and students’ practice are considered in this article.  

Keywords: professional education, legal education, legal clinic, forms and methods of training.  
 

Актуальність дослідження. Освіта та професійна підготовка є 
фундаментом людського розвитку і прогресу суспільства. Вони також виступають 
гарантом індивідуального розвитку, виховують інтелектуальний, духовний та 
виробничий потенціал суспільства. Розвиток держави, структурні перетворення на 
мікро- та макроекономічному рівнях мають гармонійно поєднуватись з реформою 
освіти, професійною підготовкою для того, щоб задовольнити потреби і прагнення 
людей. Формування ринкових відносин, становлення в Україні демократії 
зумовлюють зміну цільових настанов професійної освіти.  

Юридична освіта й в Україні потенційно є стрижнем юридичної професії, а 
юридичні навчальні заклади (ЮНЗ) – охоронцями правової держави. Українські 
правники дедалі більше набувають освітньо-професійного досвіду у США. Завдяки 
програмам обміну з 1992 р. , адміністрованим за підтримки міжнародних та 
національних організацій та уряду США, тисячі з них побували в США з 
професійними візитами, більше 100 стали дипломованими випускниками принаймні 
40 правничих шкіл, більше 30 – отримали право займатися юрпрактикою. 
Очікується, що зазначений інтерес зростатиме.  

Кардинальні зміни, що спричиняють потребу у розвитку правосвідомості та 
професійної підготовки майбутніх юристів, диктують необхідність оновлення 
системи підготовки та визначають широку потребу у наданні правової освіти новому 
поколінню, удосконалення системи освіти у вищих навчальних закладах, які готують 
майбутніх фахівців-юристів, враховуючи досвід та здобутки провідних країн світу. 
Науково-технічний поступ ставить нові соціальні та правові орієнтири в системі 
вищої освіти та диктує нові вимоги, які допоможуть у становленні особистості.  

У цьому контексті зростає значення вивчення специфіки організації та 
функціонування системи професійної підготовки юристів провідних країн світу, і 
США зокрема.  

Пізнання юридично-педагогічних явищ, що відносяться до предмета 
педагогічного правознавства досліджували М. Подберезський, І. Рябко та ін. 
Вивченням загальних основ професійної підготовки і становлення особистості, 
особливостей професійної діяльності займались Б. Ананьєв, В. Бодров, В. Дружинін, 
Г. Зараковський, Є. Клімов, М. Корольчук, В. Крайнюк, О. Леонтьєв, Б. Ломов, Н. 
Ничкало, К. Платонов, В. Шадриков.  

С. Алексєєв, О. Бандурка, І. Бенедик, П. Біленчук, М. Васильєва, В. Васильєв, 
В. Горшенєв, С. Гусарєв, А. Жалінський, А. Кобліков, С. Микитюк, О. Скакун, С. 
Сливка, О. Тихомиров, Н. Чабан висвітлили морально-етичні, деонтологічні, 
культурологічні, психологічні, педагогічні, порівняльно-правові, історичні аспекти 
юридичної діяльності.  

Юридична освіта в США розглядається в працях як зарубіжних та і вітчизняних 
науковців, таких як: М. Барщевський, В. Бігун, О. Бойко, О. Костомарова, Роберта У. 
Гордона, Дж. Глазер-Раймо, Дж. Брайан, Д. Кенеді, Р. Гренфилд та ін.  

Метою цієї статті є аналіз основних методів та форм професійної підготовки 
юристів в університетах США.  

Завдання кваліфікованої підготовки кадрів визначає необхідність психолого-
педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу на юридичних 
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факультетах з метою використання ефективних шляхів формування особистості 
майбутнього спеціаліста. Досягнення цих вимог неможливе без цілеспрямованого 
формування професійної правосвідомості майбутнього юриста, що включає 
оволодіння необхідними професійними знаннями, набуття умінь і навичок, 
вироблення потреб, мотивів, інтересів, установок, ціннісних орієнтацій майбутніх 
фахівців.  

Юридична професія з кожним етапом соціально-економічного розвитку 
суспільства дедалі більше диференціюється. Це закономірний процес, бо стосунки у 
різних сферах правового регулювання ускладнюються, набувають неповторних 
специфічних рис, створюють відокремлені, характерні саме для цієї сфери ситуації, 
що вимагає цілеспрямованого осмислення явищ і регулювальних механізмів, 
створення і удосконалення конкретних і своєрідних правових теорій та вчень і, 
звичайно, забезпечення цих своєрідних напрямів юридичної практики [1].  

На сьогоднішній день педагогічна підготовка юридичних кадрів є актуальною, 
адже здобуття спеціальності вищого рівня вимагає, перш за все, якісного вивчення 
певного набору основоположних юридичних дисциплін, а також соціально-
економічних і загальноосвітніх предметів, які формують разом зі спеціальними 
інтелект і гармонійний розвиток фахівця - учасника суспільного виробництва.  

Світовий досвід показує, що для підготовки висококваліфікованого юриста 
необхідно забезпечити системне викладання 32-35 професійно значущих 
основоположних дисциплін, що становить приблизно дві третини загального часу 
навчання.  

Розглядаючи професійну юридичну підготовку в універитетах США, слід 
підкреслити, що юридична освіта є другою вищою освітою. Вступивши, до 
юридичного університету (коледжу), студент може отримати освітньо-
кваліфікаційний рівень Juris Doctor (JD – Доктор юриспруденції)- професійна освіта у 
сфері закону або Master of Law (LLM – Магістр права)- додаткова юридична освіта. 
Ступінь Доктора юриспруденції в США отримують після 3 років денного навчання та 
4 років заочного навчання у юридичному навчальному закладі. Головним завданням 
цієї освіти є надання професійного навчання для майбутніх юристів. Цей ступінь 
необхідний для отримання ліцензії на адвокатську та юридичну практику. Основною 
метою освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр права є надання вужчої спеціалізації 
в галузі юриспруденції після отримання рівня Доктора юриспруденції. Навчання для 
отримання ступеня Магістр права триває один рік. Варто зазначити, що ця програма 
необхідна для тих, хто бажає стати викладачами або для іноземних спеціалістів у 
галузі права, які бажають вивчати американське, порівняльне чи міжнародне право. 
Головною перевагою рівня Магістра права є визнання його в усіх країнах світу, а 
рівень Доктора юриспруденції визнається лише в Америці.  

Аналізуючи організацію навчального процесу, слід зосередити нашу увагу на 
формах навчання при професійній підготовці юристів. Характерною формою 
навчання в юридичних навчальних закладах США є практичні заняття з 
використанням кейс-методу, проблемного методу та «сократівського» методу. Щоб 
краще зрозуміти суть кожного медоду- розглянемо їх більш детально.  

Як зазначає В. Бігун, кейс-метод полягає в опанування права шляхом 
вивчення судових справ чи ситуацій. Цей метод не є чимось інноваційним для 
української системи підготовки. Але його застосування у поєднанні з 
«сократівським» методом, робить його дійсно особливим. «Сократівський» метод – 
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основний дидактичний метод викладання права в США. «Сократівський» метод – це 
метод діалогу наставника і студента шляхом постановки питань і пошуку на них 
відповідей, внаслідок чого відбувається процес народження знань, а не просто їх 
передачі, як це зазвичай відбувається під час лекційних занять.  

Основна цінність методики полягає у наступному: 
- поєднання права та фактичних ситуацій, що сприяє запам’ятовуванню та 

розвитку вміння аргументації; 
- сприяє розвитку правового мислення; 
- надає можливість самостійного розкриття певних правових принципів, 

чинників, що стали причиною того чи іншого судового рішення.  
Проблемний метод є не менш цікавим, завдяки йому студенти вивчають право 

шляхом розгляду і розв’язання правових задач. Цей метод складається з наступних 
етапів: 

1. Підготовка проблеми.  
2. Завчасне поширення проблемного питання серед студентів. Цей етап 

полягає в опрацюванні проблеми до занять, а безпосередньо на занятті 
обговорюються шляхи їх вирішення.  

3. Дискусійне обговорення проблеми на занятті. Полягає у розгляді 
судових рішень, законодавчих актів та ін.  

Велике значення у вищих юридичних навчальних закладах приділяється 
практиці. Основним видом практики в юридичних навчальних закладах США є 
юридична «клініка».  

В. Бігун дає наступне визначення цьому терміну: «Юридична клініка- це 
спеціальна установа, що надає правову допомогу зазвичай малозабезпеченим 
особам та проводить науково-дослідницьку роботу; водночас, - форма навчання 
майбутніх правників професійним знанням і навичкам, здійснювана під керівництвом 
наставника-юриста в такій установі» [2, с. 69-70].  

У США термін «клінічна освіта» з'явився в 20-х-30-х роках минулого століття. 
Це стало відображенням певної тенденції в юридичній освіті, яку представляли 
члени так званого реалістичного юридичного руху, що складався з групи вчених, які 
прагнули внести соціальні аспекти у вивчення права. Запропонована юристами - 
реалістами освітня реформа в цей час була реакцією на негативні наслідки 
припинення практики для юристів-випускників, оскільки до початку XX століття була 
забута система підготовки «юристів-підмайстрів», що раніше існувала в США, за 
якої юридичні факультети визнавалися лише альтернативним і дуже слабким 
доповненням до неї. Розвиток клінічної юридичної освіти в США прискорився в 60-ті 
роки минулого століття, коли приватні фонди почали стимулювати розвиток клінік на 
вирішення подвійної проблеми: надання необхідної юридичної допомоги 
малозабезпеченим клієнтам і водночас розвиток необхідних професійних навичок у 
студентів [5].  

Науковці стверджують, що юридична клініка виконує ряд функцій: навчальну – 
поєднання теорії та практики, вироблення різних професійних якостей майбутніх 
спеціалістів; соціальна – полягає у задоволені проблем соціуму в юридичній 
інформації та обслуговуванні; науково-дослідна – її суть у проведенні дослідів; і 
остання, благодійницька – надання безкоштовних юридичних послуг [2, с. 70].  

Суттєвою перевагою системи професійної підготовки юристів в США є 
можливість отримання вузької спеціалізації, застосування у практичній діяльності 
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юридичної «клініки» набутих знань, поєднання кейс-методу з «сократівським» 
методом, що дає можливість підготовки обізнаної, творчої особистості фахівця, 
здатного до самоствердження та самореалізації.  

Висновки. Враховуючи особливості різних методик та форм забезпечення 
ефективного навчального процесу та повноцінної професійної підготовки юристів в 
університетах США, нам необхідно зважати на цей безцінний досвід, підвищити 
вимогливість вузу до студентів і вимогливість студентів до самих себе. Конче 
необхідно підвищити практичну орієнтованість навчання в юридичному вузі.  
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У статті представлено результати контент-аналізу змісту навчальних програм 

фахових дисциплін у контексті підготовки майбутніх соціальних педагогів до консультативної 
діяльності.  
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В статье представлены результаты контент-анализа содержания учебных программ 
профильных дисциплин в контексте подготовки будущих социальных педагогов к 
консультативной деятельности.  
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The paper presents the results of content analysis of the professional discipline training program in 
the context of preparation of future social teachers to consultative activity.  
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teachers, consultative activity.  

 

Актуальність дослідження. Соціально-економічний розвиток Української 
держави, процеси інтеграції в загальноєвропейський освітній простір зумовлюють 
нові вимоги до якості підготовки фахівців соціальної сфери. Перед вищими 
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навчальними закладами постає завдання підготовки соціальних педагогів, здатних 
надавати населенню кваліфіковану допомогу у вирішенні життєвих проблем.  

Одним із провідних видів професійної діяльності соціальних педагогів є 
консультування. Законом України “Про соціальні послуги” передбачено, що 
соціальний педагог має надавати консультативні послуги з питань поліпшення 
взаємин клієнта з навколишнім соціальним середовищем; виявлення та сприяння 
розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, що перебувають у складних життєвих 
ситуаціях; організації індивідуального, навчально-виховного та корекційного впливів; 
захисту прав та інтересів осіб; надання інформації про соціальні гарантії, пільги; 
розповсюдження просвітницьких і культурно-освітніх знань; сприяння профорієнтації 
та працевлаштуванню [6].  

Аналіз наукових досліджень з проблеми підготовки майбутніх соціальних 
педагогів дозволив встановити, що існує об’єктивна суспiльна значущiсть якiснoї 
пiдгoтoвки сoцiальнoгo педагoга в умовах вищого навчального закладу. 
Встановлено, що даній проблемі приділено належну увагу, зокрема, вітчизняними 
(О. Безпалько , Р. Вайнола І. Звєрєва , А. Капська, Л. Міщик, В. Поліщук, С. Харченко 
та інші) та зарубіжними вченими (В. Бочарова , Ю. Галагузова); достатньо повно 
досліджено окремі наукові проблеми, які стосуються підготовки майбутніх 
соціальних педагогів до різних видів професійної діяльності (І. Ковчина, Я. Кічук, С. 
Пащенко, Л. Пундик, О. Тютюнник, О. Лісовець та інші).  

Підготовку майбутніх соціальних педагогів науковці визначають як процес і 
результат формування готовності до певної професійної діяльності; цілісний 
неперервний процес становлення особистості фахівця; процес формування 
фахівця нового типу, який має швидко й адекватно реагувати на зміни в суспільстві, 
компетентно вирішувати соціально-педагогічні проблеми; система oрганiзацiйнo-
метoдичних захoдiв, якi забезпечують фoрмування прoфесiйнoї спрямoванoстi, 
знань, умiнь, навичок.  

Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, підготовка студентів до 
консультативної діяльності є важливою в професіоналізації і фаховому становленні 
соціальних педагогів. В освітньо-кваліфікаційній характеристиці соціального 
педагога (2008 р. ) до переліку посад кваліфікаційного рівня “бакалавр” введено 
посаду – педагог-консультант соціальної служби, центрів дітей та молоді, центрів 
розвитку та планування сім’ї, притулків і приймальників розподільників. Фахівець 
підготовлений за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”. може займати 
посади: консультант, консультант психолого-медико-педагогічної консультації; 
консультант спеціалізованих служб, центрів [13, 6–8].  

Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів, відповідно 
рекомендованому переліку навчальних дисциплін згідно освітньо-професійної 
програми, складається з циклу соціально-гуманітарної, природничо-наукової, 
загальноекономічної, професійної та практичної підготовки. Більшу увагу ми 
приділимо характеристиці фахових дисциплін. Фахові дисципліни, ми визначаємо як 
такі, що відображають специфіку конкретної предметної сфери професійної 
діяльності і базуються на основі загальнопредметного змісту освіти. У більшості 
досліджень фахові дисципліни визначено як предмети циклу професійно-
орієнтованих дисциплін.  
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Метою статті є представлення результатів контент-аналізу змісту 
навчальних програм фахових дисциплін у контексті підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до консультативної діяльності у вищих навчальних закладах України.  

Для досягнення мети, ми провели опитування студентів четвертих, п’ятих 
курсів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю “соціальна 
педагогіка”. Метою опитування було визначення переліку фахових дисциплін, які, на 
думку студентів старших курсів, є основою підготовки до здійснення майбутньої 
професійної консультативної діяльності. До опитування було залучено 157 осіб. За 
результатами опитування, було з’ясовано, що студенти віддали перевагу таким 
дисциплінам, як “Вступ до спеціальності” (5%), “Соціальна педагогіка” (24%), 
психологічні дисципліни (“Загальна психологія”, “Соціальна психологія”, “Вікова та 
педагогічна психологія” “Психодіагностика”) (31%), “Технологія соціально-
педагогічної роботи” (13%), “Етика соціально-педагогічної діяльності” (11%), 
дисципліни за напрямами соціально-педагогічної діяльності (“Основи 
профорієнтаційної роботи”, “Соціальний супровід сім’ї”, “Соціально-педагогічна 
профілактика правопорушень” та інші) (16%). Крім того, ми вважали за доцільне 
здійснити аналіз програм таких фахових дисциплін, що відповідали б наступним 
умовам: дисципліни, що входять до змісту державної атестації; дисципліни, з яких 
передбачене написання курсових робіт; дисципліни, що викладаються на всіх 
курсах; дисципліни різні за кількістю кредитів та модулів; дисципліни з різними 
формами підсумкового контролю.  

На наступному етапі ми здійснили контент-аналіз навчальних програм 
фахових дисциплін, зміст яких стосується аспектів підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до консультативної діяльності Нами було проаналізовано навчальні 
програми вищих навчальних закладів Запорізького національного університету 
(ЗНУ), Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету 
імені Бориса Грінченка (КУ імені Бориса Грінченка), Інституту соціальної роботи та 
управління Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (НПУ 
імені М. П. Драгоманова), Луганського національного університету 
імені Тараса Шевченка (ЛНУ імені Тараса Шевченка), Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя (НДУ імені Миколи Гоголя). Акцентуємо увагу на 
деяких з них. Так, вивчення дисципліни “Вступ до спеціальності” передбачає 
ознайомлення студентів із сутністю соціально-педагогічної діяльності, формування 
гуманістично-орієнтованого професійного світогляду. В. Кратіонова 
(ЛНУ імені Тараса Шевченка) в навчальній програмі курсу “Вступ до спеціальності” 
розглядає характеристику об’єктів і суб’єктів соціально-педагогічної діяльності, 
обґрунтування нових парадигм соціального виховання та соціалізації особистості, 
особливості роботи з окремими групами клієнтів та інше [11]. О. Денисюк (КУ імені 
Бориса Грінченко) у змісті програми навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” 
виділяє особливості соціально-педагогічної діяльності, зокрема побудови відносин 
між особистістю та суспільством, пошук оптимальних шляхів соціалізації, соціальної 
захищеності особистості тощо [2].  

Навчальна дисципліна “Соціальна педагогіка” має закласти основу 
професійної діяльності майбутніх соціальних педагогів. Майбутні фахівці повинні 
знати основні категорії, функції, принципи та методи соціально-педагогічної 
діяльності; зміст і напрями соціально-педагогічної роботи з різними віковими і 
соціальними категоріями населення. Уміти застосовувати базові знання соціальної 
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педагогіки в плануванні професійної діяльності, при виборі ефективних форм і 
методів соціальної роботи з різними групами клієнтів. Зміст навчальної програми 
курсу “Соціальна педагогіка” О. Безпалько (КУ імені Бориса Грінченко) містить базові 
теоретичні положення соціальної педагогіки як науки, структуру, принципи, ресурсне 
забезпечення, методи соціально-педагогічної діяльності; зміст соціально-
педагогічної діяльності з різними типами сімей, з дітьми та молоддю з обмеженими 
функціональними можливостями, з дітьми та молоддю, що проявляють різні форми 
дезадаптації; особливості роботи в територіальній громаді як соціалізуючому 
просторі особистості [15, с. 5–8]. Так, наприклад, навчальна програма курсу 
“Соціальна педагогіка”, укладач Н. Заверико (ЗНУ), містить питання специфіки 
соціально-педагогічної роботи з різними групами і категоріями населення [4]. Ми 
вважаємо, що зміст курсу “Соціальна педагогіка” може бути теоретичною основою 
для формування практичних умінь здійснення соціально педагогічної 
консультативної діяльності.  

Одним із головних чинників фахового становлення соціального педагога, який 
здійснюватиме консультативну діяльність у соціальній сфері є знання отримані при 
вивченні психологічних курсів. Змістом навчальної дисципліни “Загальна психологія” 
передбачено вивчення поняття про особистість, особливостей розвитку психічних 
процесів, емоційно-вольової сфери та індивідуальних особливостей. Обов’язковим 
є вивчення методів психологічного дослідження, адже їх застосування також 
передбачено в консультативній практиці (спостереження, бесіда, опитування, 
тестування). О. Бондарчук у навчальній програмі дисципліни “Загальна психологія” 
окрім традиційних складових теми “Спілкування”, зокрема – поняття, функції, 
структури, пропонує розглянути міжособистісну взаємодію, роль і рольові очікування 
у процесі спілкування; спілкування як сприймання і розуміння людьми один одного, 
причинову інтерпретацію поведінки іншої людини й елементи стереотипізації у 
сприйнятті іншої людини, що може бути основою технології реалізації 
консультативного методу в роботі соціального педагога з клієнтом [1].  

Зміст програми курсу “Вікова та педагогічна психологія” передбачає розкриття 
особливостей психічного та особистісного розвитку людини, закономірностей 
розвитку психіки; її індивідуально-типологічних особливостей з урахуванням віку. 
Програма курсу, що розроблена Т. Кричковською (НДПУ імені Миколи Гоголя) 
передбачає вивчення майбутніми соціальними педагогами проблем розвитку та 
формування особистості на кожному віковому етапі [12]. Основні теоретичні знання 
зазначеного курсу студенти можуть активно застосовувати в консультативній 
діяльності, зокрема у процесі встановленні причинно-наслідкових зв’язків поведінки 
клієнта, застосування діагностичних процедур, роз’ясненні перспектив і прогнозів 
проблемної ситуації, що виступає причиною звернення за консультативною 
допомогою.  

Основою консультативної діяльності є теоретичні і практичні знання курсу 
“Соціальна психологія”, яким передбачено вивчення характеристик процесу 
спілкування, поняття взаємодії і комунікації, різновиди, бар’єри спілкування, 
механізми взаєморозуміння, способи впливу; особливості великих і малих 
соціальних груп, роль особистості у структурі групових відносин. Навчальна 
програма дисципліни “Соціальна психологія”, що розроблена авторським 
колективом кафедри соціальної педагогіки НПУ ім. М. П. Драгоманова, містить тему 
“Психологія спілкування”, в якій крім соціально-психологічної сутності феномену 
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“спілкування”, обґрунтовується сутність вербальної комунікації, значення 
комунікативних властивостей людської мови, види невербальної комунікації; 
проблема взаємодії (інтеракції) людей, компоненти процесу взаємодії та її види; 
перцептивна сторона спілкування (спілкування як взаєморозуміння), а також 
механізми впливу у процесі спілкування. Зміст названої теми може бути основою в 
організації технології консультування соціально-педагогічної діяльності [16].  

Програма навчального курсу “Психолого-педагогічні засади міжособистісного 
спілкування” розроблена авторським колективом кафедри соціальної педагогіки 
НПУ ім. М. П. Драгоманова [16] і програма Н. Краснової (ЛНУ 
імені Тараса Шевченка) [9] містять низку положень про психологічну природу та 
технологію спілкування в певних сферах діяльності людини, зокрема в ділових, 
сімейних, педагогічних, побутових стосунках. Матеріали, подані в програмі, 
визначають спрямованість на формування знань про закономірності спілкування, 
особливості міжособистісного спілкування, комунікативні вміння і навички 
ефективного спілкування; розвиток здатностей мислення і якостей особистості; 
формування вмінь саморегуляції поведінки відповідно до етичних норм. Засвоєні 
знання і сформовані вміння, що передбачені змістом даного курсу, можуть 
використовуватись майбутнім соціальним педагогом у ході лобіювання інтересів 
клієнта, розуміння сутності і специфіки тієї чи іншої соціальної проблеми у процесі 
здійснення консультування.  

У програмі курсу “Технології соціально-педагогічної діяльності” (розроблена 
кафедрою соціальної педагогіки НПУ ім. М П. Драгоманова) у темі “Методи 
соціально-педагогічної роботи” психологічне консультування розглядається, як 
практичний метод роботи соціального педагога з клієнтами. Крім того, у темі 
“Технології соціальної терапії в діяльності соціального педагога” визначено 
проблеми терапевтичної роботи соціального педагога з різними групами клієнтів. 
Акцент зроблений на проблемі шкільного психолого-педагогічного консультування, 
зокрема: стосунків вчитель – учень, вчителі – батьки, учень – учень; питання 
адаптації до навчання, до умов і вимог школи, проблеми успішності та розвитку 
здібностей школярів [16]. Технологію консультативної соціально-педагогічної 
допомоги, а також особливості, принципи та методика телефонного консультування 
зазначено у навчальній програмі А. Конончук (НДПУ імені Миколи Гоголя) [7].  

Важливо зазначити, що реалізація консультативної діяльності соціальним 
педагогом передбачає наявність у нього високого рівня сформованості показників 
моральної культури та дотримання ним етичних норм поведінки. Саме тому, ми 
вважали за доцільне проаналізувати навчальні програми з фахової дисципліни 
“Етика соціально-педагогічної діяльності”. Програма курсу, що розроблена 
педагогічним колективом кафедри соціальної педагогіки НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
спрямована на забезпечення студентів необхідними знаннями з основ професійної 
етики та навичками її реалізації на практиці. Зміст курсу містить питання історії 
становлення та розвитку етики соціально-педагогічної діяльності; поняття 
“професійна етика”, що ґрунтується на професійно-етичному кодексі, як умова 
становлення соціального педагога; основи етичної комунікації, етичні засоби 
вирішення конфліктів у соціально-педагогічній професійній діяльності; особливості 
етичної культури та її зв’язок з професійним іміджем соціального педагога [16]. 
Навчально-тематичний план курсу “Етика соціально-педагогічної діяльності” за 
програмою Н. Краснової (ЛНУ імені Тараса Шевченка) містить питання: предмет та 
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задачі педагогічної етики, сутність та функції педагогічної моралі, моральні 
відносини в діяльності соціального педагога, етика і професійна культура 
соціального педагога та інше [8]. Отже, в результаті вивчення даного курсу студенти 
мають знати теоретичні основи педагогічного спілкування, його особливості, функції, 
види, структуру; основні положення кодексу професійної етики; суть методики 
контактної взаємодії як ефективного способу подолання психолого-педагогічних 
бар’єрів спілкування. Крім того, вміти використовувати різні стратегії взаємодії у 
професійній консультативній практиці, на гуманістичних засадах будувати 
міжособистісні стосунки з клієнтом.  

Навчальна дисципліна професійно-орієнтованого циклу “Соціально-правовий 
захист населення” передбачає вивчення та розв'язання низки завдань 
фундаментальної професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів щодо 
соціально-правового захисту особистості. У змісті навчальної програми Ж. Петрочко 
(КУ імені Бориса Грінченко) розкрито теоретико-методологічні основи соціально-
правового захисту особистості; особливості реалізації державної політики України у 
цій сфері; функціональні і організаційно-технологічні засади діяльності соціального 
педагога, систему його соціально-правового захисту [14]. Вивчення даного курсу 
має забезпечити готовність майбутніх соціальних педагогів до консультативної 
діяльності з питань соціально-правового захисту населення.  

Тематичний зміст навчальної програми “Соціально-педагогічна профілактика 
правопорушень”, розробленої Н. Заверико (ЗНУ), містить проблеми девіантної 
поведінки, причини і фактори, що впливають на її формування, особливості роботи з 
важковиховуваними підлітками в умовах загальноосвітнього навчального закладу, 
форми і методи профілактичної роботи і подолання відхилень у поведінці дітей і 
підлітків. Зміст курсу може бути основою реалізації консультативної діяльності з 
важковиховуваними дітьми і підлітками, членами їх родини, вчителями, однолітками 
[5].  

У навчальній програмі курсу “Соціально-педагогічна робота з різними групами 
клієнтів” Т. Журавель (КУ імені Бориса Грінченко) акцентує увагу на соціально-
педагогічній роботі з клієнтами, що потребують екстреної соціальної допомоги: 
соціально-педагогічної підтримки осіб, що зазнали насильства в сім’ї, осіб, що 
постраждали від торгівлі людьми; соціального супроводу осіб, що повернулись з 
місць позбавлення волі; соціально-педагогічної роботи з попередження відмов від 
новонароджених дітей. Консультування автор визначає як вид соціальної послуги 
різним групам клієнтів [3].  

Зміст навчальної програми курсу “Основи профорієнтаційної роботи”, 
розроблений авторським колективом соціальної педагогіки НПУ ім. М. П. 
Драгоманова, розкриває основні закономірності й особливості профорієнтаційної 
роботи соціального педагога. Структурою навчально-тематичного плану 
передбачено вивчення профорієнтації дітей і молоді як суспільно-економічної 
потреби сьогодення; характеристики професій; психологічних основ професійного 
самовизначення особистості; основних форм профорієнтаційної роботи соціального 
педагога з різними категоріями клієнтів [16]. Необхідно зазначити, що 
консультування за напрямом профорієнтації є одним з найпріоритетніших у 
діяльності соціального педагога.  

Важливим є визначення наявності окремих фахових дисциплін у деяких 
навчальних планах вищих навчальних закладах, що безпосередньо стосуються 
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підготовки майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності. Так, курс 
“Основи психологічного консультування” зазначено в переліку дисциплін за вибором 
вищого навчального закладу в навчальних планах підготовки фахівців з освітньо-
кваліфікаційного рівня “бакалавр” Інституту психології і соціальної педагогіки 
КУ імені Бориса Грінченка. Змістовим наповненням курсу є питання історії 
виникнення психологічного консультування, теорії особистості як методологічної 
основи психологічного консультування, технології консультативної взаємодії. 
“Основи психоконсультації і психокорекції” зазначено в переліку дисциплін за 
вибором вищого навчального закладу в навчальних планах підготовки фахівців з 
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” НДУ імені Миколи Гоголя, Інституту 
соціальної роботи та управління НПУ імені М. П. Драгоманова. Навчальна програма 
курсу, передбачає висвітлення теоретичних засад змістових, структурних та 
організаційних аспектів психоконсультації та психокорекції; аналіз основних 
концептуальних схем підходу до консультативної практики; визначення 
особливостей підготовки і проведення психологічного консультування (етапи, 
процедури, специфіку); ознайомлення слухачів з етапами психокорекційної роботи, 
їх засобами, техніками, формами та методами [17]. Курс “Основи соціально-
педагогічного консультування” зазначено в навчальному плані підготовки фахівців з 
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка. Спецкурс 
“Технології індивідуального консультування” зазначено в навчальному плані 
підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” 
ЛНУ імені Тараса Шевченка. Навчальною програмою курсів передбачено, що 
студенти мають засвоїти теоретичні і практичні основи консультативної діяльності 
соціального педагога. У змісті теоретичних занять визначено цілі та задачі 
консультативної допомоги з позиції теоретиків різних психологічних шкіл (А. Маслоу, 
Р. Кочюнас, Р. Мей); розкрито типи консультування; визначено особистісні якості 
консультанта; обґрунтовано зміст технологічних етапів консультативної бесіди тощо 
[10].  

Висновки. Здійснений нами контент-аналіз змісту фахових дисциплін за 
навчальними програми вищих навчальних закладів України надав можливість 
визначити кількісні характеристики. Нами було проаналізовано 28 навчальних 
програм до 13 фахових дисциплін. Ми здійснили спробу визначити питому вагу 
змісту окремих тем, питань, що передбачають підготовку майбутніх соціальних 
педагогів до консультативної діяльності. Проведений нами аналіз дозволив 
встановити наступне: що 18% програм містять питання, де розкриваються 
теоретичні основи консультування як методу роботи соціального педагога 
(психологічний аспект); у 14% програм визначено етичні засади консультативної 
діяльності; особливості консультування різних категорій клієнтів зазначено у 11%, 
питання технології консультування розкрито у 14% . В той же час 43% програм не 
містять питань, змістових аспектів, пов’язаних з консультативною діяльністю. Таким 
чином, здійснений нами контент-аналіз змісту навчальних програм фахових 
дисциплін дозволив дійти висновку, що названі дисципліни прямо чи 
опосередковано впливають на формування знань, які студенти зможуть 
використовувати в майбутній консультативній професійній діяльності. Проте, 
доцільно, на нашу думку, було б впровадження навчального курсу “Теорія і практика 
консультування в соціально-педагогічній діяльності”(на ІV курсі ОКР “бакалавр”). 
Зміст якого містить: теоретичні засади (базові поняття, мету, завдання напрями 
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соціально-педагогічного консультування); технологію консультативної взаємодії з 
клієнтом (етапи консультативної бесіди, прийоми діагностичних процедур, техніки 
формулювання питань, засоби використання рефремінгу та інше); особливості 
консультативної соціально-педагогічної допомоги найбільш вразливим категоріям 
клієнтів; сутність і напрями соціально-педагогічного консультування в різних сферах 
життєдіяльності людини, зокрема, освітній, правовій, соціально-побутовій, медичній.  
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ПЕРІОДИЗАЦІЯ ВХОДЖЕННЯ ДИТИНИ В ПРИЙОМНУ РОДИНУ (НА 
ПРИКЛАДІ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ІНОЗЕМЦЯМИ) 

У статті детально розглядаються періоди входження української дитини-сироти у 
прийомну іноземну родину; звертається увага на проблеми, що виникають у результаті даного 
процесу, та пропонуються шляхи їх вирішення.  

 Ключові слова: прийомна родина, діти-сироти, батьки-іноземці, соціально-педагогічна 
адаптація.  

 В статье подробно рассматриваются периоды вхождения украинского ребёнка-сироты 
в приёмную иностранную семью; обращается внимание на проблемы, возникающие в 
результате данного процесса, и предлагаются пути их решения.  

 Ключевые слова: приёмная семья, дети-сироты, родители-иностранцы, социально-
педагогическая адаптация.  

 In the article focuses on the periods of occurrence of Ukrainian orphans in foster foreign family, 
draws attention to the problems that arise as a result of this process and suggests ways to address them.  

 Keywords: fostering, children-orphans, foreign parents, socio-pedagogical adaptation.  
 
Актуальність дослідження. При вирішенні питань подальшої долі дітей, 

позбавлених батьківського піклування, влаштування в сім’ю має пріоритетне 
значення, що випливає з доцільності сімейного виховання як природного 
мікросередовища соціалізації особистості. Історично сформованими формами 
влаштування в сім’ю дитини, позбавленої батьківського піклування, в Україні є 
усиновлення та встановлення опіки (піклування). Останнім часом набувають 
розвитку нові соціальні інститути сімейного виховання дітей-сиріт – прийомна сім’я 
та дитячий будинок сімейного типу.  

Прийомні сім’ї почали створюватися в Україні в 1991 році і за цей період 
пройшли чималий шлях свого розвитку. По-перше, розроблена законодавча і 
нормативна база в Україні, які регулюють діяльність прийомних сімей; по-друге, 
здійснено вивчення сучасного вітчизняного досвіду прийомних сімей; по-третє, 
поступово відбувається впровадження досягнень зарубіжної науки і досвіду 
функціонування прийомних сімей [1].  

Проблеми таких сімей частково розглянуто в матеріалах Українського 
інституту соціальних досліджень, Центру стратегічної підтримки та Державного 
центру соціальних служб для молоді такими вченими, як Г. М. Бевз, Г. М. Пєша, О. 
О. Яременко, Н. М. Комарова, Л. С. Волинець, В. О. Кузьмінський, О. І. Нескучаєва, 
І. М. Трубавіна та ін. Більш широку інформацію про прийомні сім’ї як соціально-
психологічний феномен представлено у навчальному посібнику з соціальної роботи 
А. Й. Капської.  

Соціальним розвитком та матеріальним забезпеченням таких сімей 
займаються державні структури – центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, служби у справах дітей, а також громадські організації. Регулярне 
забезпечення методичним матеріалом та підвищення рівня кваліфікації батьків дає 
можливість виховувати дітей, застосовуючи різні новітні методики, проте постає 
проблема психологічної адаптації дітей до нових умов виховання та проживання. 
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Входження дитини в нову сім’ю є завжди стресом, а особливо він масштабний, коли 
дитина довгий час виховувалась в інтернатному закладі та не має уявлення про 
модель сім’ї [2, c. 100].  

Процес входження усиновленої дитини у нову родину, беззаперечно, є 
складним, напруженим, часто супроводжується різними суперечками як у житті 
дитини, так і її прийомних батьків. Основні напрями роботи при входженні дитини у 
нову сім’ю безпосередньо витікають з основних періодів, які визначають етапність 
адаптації дитини у новій родині, наповнюються власне індивідуальним конкретним 
змістом з урахуванням не лише рекомендацій спеціалістів, а й поведінкових проявів 
дитини в період її звикання до нової сім'ї.  

Проблематика адаптації дитини до нової родини значно ускладнюється, якщо 
усиновителями є іноземці. У цьому випадку дитина має перейняти нову, невідому їй 
культуру, традиції та звичаї народу, вивчити мову, звикнути до проживання в умовах 
нової країни в цілому, тому актуальним залишається питання виокремлення 
періодів входження (або адаптації) усиновленої дитини у нову родину, а також до 
нових батьків-іноземців.  

Мета – висвітлити зміст та структуру процесу адаптації дитини у новій родині 
шляхом аналізу періодизації входження дитини у сім’ю, де батьки є іноземцями.  

Завдання: 1) визначити основні періоди та стан аналізу досліджуваної 
проблеми; 2) охарактеризувати змістове наповнення провідних періодів входження 
усиновленої дитини у нову родину (на прикладі усиновлення батьками-іноземцями) 
та основні проблеми, які можуть виникати під час даного процесу.  

Виклад основного матеріалу. Розвиток взаємин та особистості в прийомних 
сім’ях проходить декілька стадій:  

 адаптація суб’єкта як члена нової родини; 
 індивідуалізація члена нової родини; 
 інтеграція в цю родину.  
Вітчизняні та зарубіжні науковці (Г. Бевз, Л. Галагузова, І. Пеша, І. Трухін, С. 

Мещерякова) розробили систему психологічного розвитку дитини, який базується на 
встановленні ефективних особистісних зв’язків дітей з іншими, у тому числі 
дорослими людьми. А це потребує того, щоб: 

 прийомна сім’я була пристосована для постійного проживання в ній дітей 
від часу приходу аж до повноліття; 

 кількість дітей на одного дорослого була обмеженою 1-3 вихованцями; 
 функціонування різновікових груп дітей (від немовлят до підлітків); 
 вихованці повинні бути включені в реальне життя та побут людей не 

лише в сім’ї, але і поза нею [3].  
У роботі з дітьми із прийомних сімей привертає увагу психологічний аспект, 

який передбачає психологічну реабілітацію дітей, що залишились без опіки батьків, 
їх психологічну адаптацію в нових соціальних умовах, психічний розвиток 
вихованців сім’ї. У цьому плані в умовах прийомної сім’ї, на нашу думку, помітно 
стимулюється розвиток емоційної, мотиваційної, вольової та інтелектуальної сфер 
дітей.  

Прийомна сім’я на сьогодні є єдиною формою опіки та піклування, найбільш 
наближеною до біологічної сім’ї, а потенційні прийомні батьки повинні пройти 
спеціальну підготовку для виконання своїх обов’язків. Специфіка взаємодії дитини-
сироти з батьками-іноземцями передбачає зосередження додаткової уваги на 
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цьому питанні. Протягом періоду функціонування прийомної сім’ї держава в особі 
соціальних працівників надає їй допомогу у вихованні дітей. Необхідність цієї 
допомоги обумовлена тим, що, як правило, у прийомній сім’ї з різних причин і у 
різному віці потрапляють дуже «складні» діти. Саме комбінації цих двох змінних – 
причини (чому діти не можуть виховуватися в рідній сім’ї) та вік усиновленого і 
визначають особливості розвитку і поведінки дітей.  

При входженні дитини у сім'ю, яка її усиновила, і дитина, і її нова сім'я мають 
разом пройти й пережити два особливо відповідальні періоди, успішне подолання 
яких забезпечує високу ефективність адаптації дитини у новій родині та подальший 
дієвий та продуктивний її супровід. Розглянемо дані періоди детальніше.  

Перший період входження дитини у нову (іноземну) родину. Особлива увага 
приділяється першій зустрічі прийомних батьків із дитиною. Тут важлива попередня 
підготовка з обох сторін. Довелось спостерігати, як хвилюються перед зустріччю 
навіть немовлята: вони збуджені, довго не можуть заснути, неспокійні, вередливі. 
Старші діти відчувають острах і звертаються до оточуючих дорослих (вихователів, 
медичних працівників) з проханням нікуди їх не віддавати, залишити в дитячому 
будинку, лікарні, хоча раніше виявляли готовність жити в сім'ї, поїхати куди 
завгодно.  

Буває, що малюк з будинку дитини на першій зустрічі лякається чоловіків, 
довго не може звикнути до нового батька. Це відбувається тому, що в дитячих 
закладах частіше працюють жінки, чоловіки незвичні для дитини, хоча може статися 
й так, що, стомившись від великої кількості жінок, дитина готова віддати перевагу 
чоловікові, зовсім ігноруючи нову матір.  

Варто набратися терпіння і піклуватися про нового члена сім'ї, сховавши 
образу, й це дається взнаки; не ображатися на дитину, якщо вона віддає перевагу 
комусь одному з членів сім’ї. Встановити контакт із дітьми найлегше через цікаві 
іграшки, предмети, подарунки. Підбираючи їх, доцільно враховувати вік, стать, 
інтереси, рівень розвитку дитини. Не варто організовувати свято з приводу приходу 
дитини в сім'ю. Краще, якщо входження дитини в родину відбуватиметься без 
зайвого збудження, метушні, за спокійних обставин. Перші дні небажано 
запрошувати у дім гостей, нових людей, оскільки навіть позитивні емоції, викликані 
новими умовами життя, можуть спровокувати невротичні реакції. Свято можна 
організувати пізніше, коли дитина й батьки заспокояться. Не варто в цей період 
зловживати походами в гості або часто відвідувати незнайомі місця. Потрібно 
зжалитись над незміцнілою нервовою системою дитини. Якщо є можливість, то на 
початку можна відвідувати ті місця, де вона жила раніше. Можна піти в гості до 
дитячого будинку, будинку маляти.  

Можливо, для встановлення контакту з дитиною доведеться нібито потурати її 
бажанням, поступатись заведеним порядком, порушувати традиції, 
пристосовуватись до дитини.  

Ще одна проблема. Чимало дітей, взятих із будинку дитини або дитячого 
будинку, бояться спати самі чи залишатися в кімнаті без дорослих, адже вони 
майже все життя знаходились серед ровесників чи дорослих, які їх опікували. Такі 
діти не звикли бути наодинці, тому у перші місяці перебування дитини в родині 
потрібно поставити її ліжечко до себе в спальню або перебувати з нею в кімнаті, 
поки дитина не засне.  
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Наприклад, однією з умов вживання «важких» дітей у нову сім'ю є гра в карти. 
Навіть, якщо ви не любите карти чи подібні ігри, слід піти дитині назустріч, вміло 
використовуючи цей факт для більш близького знайомства з дитиною. Можна 
попросити її навчити вас грати в таку гру чи розповісти правила гри. Потім поступово 
можна вибрати будь-яку лінію поведінки: 

 використати можливості ігор у карти для розвитку кмітливості дитини 
(показати інші ігри, фокуси, математичні таємниці); 

 піддатися її бажанню зіграти; 
 проявити несприйняття такої розваги, знайти більш гідну й корисну для 

дитини заміну [4, c. 284].  
У спілкуванні з дитиною не може бути місця жорстким та категоричним 

вимогам. Обмеження, покарання, засудження краще використовувати пізніше, коли 
дитина звикне до нових умов, сприйме дорослих як своїх рідних. На деякий час слід 
забути фразу: «У нашій сім'ї так не робиться». Варто рахуватися зі звичками новою 
члена сім'ї, спробувати відчути його стан. Навіть дорослим незручно буває у новому, 
незнайомому місці, вони відчувають розгубленість у незвичних для себе умовах. Не 
можна обмежувати з самого початку свободу дитини, оскільки заборонами в цей 
період важко досягти прихильності маленької людини. Можна, навпаки, створити 
бар'єр у взаємостосунках та викликати протест.  

Батькам варто взяти до уваги, що в дитячому будинку був певний розпорядок 
дня. Щоб входження дитини в сім'ю було більш природним, варто обов'язково 
дізнатися про режим життя в дитячому будинку чи інтернаті, намагатися його 
дотримуватись. Привчати дитину до нового розпорядку в цей період слід поступово, 
тактовно, м'яко, але постійно нагадувати про те, що вона забула (це природно для 
будь-якої людини, навіть дорослої, яка опинилася в нових умовах).  

Вимоги щодо режиму, місця для розташування речей слід чітко визначити, 
обговорити з дитиною й постійно, не залишаючи дрібниць, нагадувати їй про 
необхідність дотримуватися встановлених правил. А головне, необхідно самим в 
усьому бути прикладом для наслідування, адже дитина спостерігає за батьками, 
копіює їхні дії, не завжди пам'ятаючи про слова. Немає необхідності в цей період 
заперечувати ті форми поведінки, які нешкідливі для дитини і які не створюють 
проблем для навколишніх.  

Якщо батьки не знають, що робити з пустуном, який аж ніяк не може 
заспокоїтись, потрібно взяти «тайм-аут» для себе та дитини. Залишившись на 
самоті, діти швидко заспокоюються, адже одному не так весело, і немає для кого 
влаштовувати «концерт» [4, c. 285].  

Деякі діти після входження в нову сім'ю демонструють таку рису характеру, як 
жадібність. Це можна пояснити тим, що дитина раніше майже не мала особистих 
речей – все було спільним. Нові умови життя, нові предмети, незнайомі речі, 
незвична їжа призводять до появи синдрому «моє». Все нове, що з'являється чи 
потрапляє на очі, дитя намагається сховати від сторонніх очей, у таємні куточки; 
розлучитися з новою річчю, іграшкою, ласощами спочатку вона, дійсно, не в змозі. І 
поділитися з кимось своїм придбанням для дитини психологічно дуже важко: їй 
важко зрозуміти, що ніхто не забере у неї речі й іграшки, тому звинувачувати в 
жадібності й вимагати, щоб дитина обов'язково з кимось ділилася, в цей час не 
варто, хоча ззовні висловлювати здивування й нерозуміння з цього приводу можна.  
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Дітям важко переживати великі емоційні навантаження, в цей період слід 
намагатися не ходити з ними до магазинів. Отже, можна попередити вередування й 
істерику з приводу «купи все», що потрапило на очі.  

Окремою проблемою для батьків є запас ненормативної лексики, якою дитина 
«оволодіває» в інтернаті, дитячому будинку, кризовій сім'ї. Один із батьків 
роздумував: «Як тільки чотирирічний Сергійко призвичаївся, він видав нам «такий 
репертуар» пісеньок, що ми розгубилися і не знали, як на це реагувати. Зробили 
вигляд, що нічого нового ми не почули, і не випитували, звідки це у нього. Чи вірно 
ми вчинили?».  

Батьки все зробили правильно. Швидше за все, репертуар, що не отримав 
емоційної підтримки та оцінки, згодом забудеться й зникне.  

Варто уважно вислуховувати розповіді дитини з минулого досвіду. І, хоча вони 
не завжди можуть бути правдивими, це допоможе краще зрозуміти нового члена 
сім'ї, швидше встановити з ним контакт і довірливі стосунки. Заборона чи небажання 
слухати можуть поглибити наявні проблеми дитини.  

Дитина в цей період може відчувати і радість, і тривогу одночасно, тобто вона 
перебуває у тривожно-збудженому стані. Це помітно тому, що дитина стає 
метушливою, непосидючою, не може довго зосередитися на одній справі, за все 
береться. Психічний стан дитини в цей період дуже нестійкий, вона не в змозі 
запам'ятати багатьох нових людей, тому не потрібно дивуватись, якщо вона інколи 
забуває, де мама, тато, не відразу каже, як їх звати, плутає імена, родинні зв'язки, 
неодноразово запитує «як тебе звати», «а що це таке». І водночас зовсім 
несподівано, здавалось би, досить часто згадує біологічних батьків, епізоди, факти з 
минулого життя, починає спонтанно ділитися враженнями. А якщо дітей навмисно 
запитувати про минуле життя, деякі з них відмовляються відповідати або роблять це 
неохоче. Це свідчить не про погану пам'ять, а пояснюється надлишком вражень, які 
дитина не в змозі засвоїти.  

У перші дні перебування дитини в сім'ї важко сприймається її надмірна 
допитливість. Усі нормально розвинені малюки дуже цікаві. Особливий інтерес вони 
виявляють до техніки й до всього того, що рухається, що є джерелом звуку, світла, 
до предметів, яких раніше ніколи не бачили (не відходять від телефону чи 
телевізора, пробують скуштувати мило, видавлюють пасту, виливають шампуні, 
парфуми, із задоволенням малюють фарбами, олівцями, рвуть книги, ламають 
дорогі речі, іграшки).  

Найпростіший спосіб уникнути неприємностей та зберегти гарні стосунки – 
завчасно сховати ті предмети, які особливо дорогі, а корисні для дитини речі 
розкласти на видних місцях, так, щоб їх було зручно взяти. Потрібно з'ясувати разом 
з дитиною, що її цікавить, показати, як можна цим користуватися, дати можливість 
спробувати (краще всього до тих пір, поки не набридне), після чого показати, де це 
має лежати, зберігатися. Цікаво спостерігати, якою допитливою стає дитина, 
запитуючи про все, що її оточує. Слід намагатися задовольнити її допитливість: про 
все, що викликало інтерес, розказати, показати, щоб не дати погаснути 
розбудженому пізнавальному інтересу [4, c. 286].  

Деякі діти, навпаки, після приходу у прийомну сім'ю стають пасивними. Дитина 
замикається в собі, відчуває острах, стає похмурою, уникає контактів, не розмовляє 
майже ні з ким, не розлучається зі старими речами, іграшками, боїться їх загубити, 
часто плаче, просить повернути її до дітей чи знайомих дорослих. На спроби 
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встановити контакт відповідає або агресією, або, навпаки, апатією, депресією. 
Замикаючись у собі, дитина немовби захищає своє «Я».  

У такому випадку не варто наполягати на тому, щоб привернути дитину до 
себе, а дати їй час призвичаїтись та придивитися. Застосування м'якого стилю 
спілкування, без вимогливих інтонацій, усунення того, що дитину відлякує, повага до 
її особистого простору – основні вимоги до поводження дорослих з такою дитиною 
[6, c. 114].  

Випадково, немовби розмовляючи між собою або діючи для себе, необхідно 
залучати дитину до спілкування та спільних дій. Психологи зазначають, що у 
встановленні контакту з такою дитиною особливо допомагають ігри в театр. Дитину 
приваблює дія, вона відчуває задоволення, більшою мірою відкривається для 
членів родини. Завдання дорослих – відчути з боку дитини найменший рух 
назустріч.  

Існує й інший тип поведінки, коли дитина бажає спілкування, виявляє 
активність, але вона носить негативне забарвлення. Дитина демонструє зневагу до 
правил, до справ, до будь-якої вимоги, висловленої навіть у м'якій формі. 
Агресивність характеризується імпульсивністю, роздратуванням. Внутрішнє 
напруження виливається в прагненні побитися: дитина б'є й ламає те, що потрапляє 
під руку. У багатьох випадках для встановлення контактів з такою дитиною слід 
звертатися за допомогою до психолога.  

Другий період входження – проблеми перших чотирьох місяців перебування 
дитини у новій сім'ї. Пройшов певний час. Дитина звикла до багатьох речей, дорослі 
– до нової ролі й набули першого батьківського досвіду. З'являється менше 
запитань, впевненість та знання, як діяти в тому чи іншому випадку, але це не 
означає, що надалі ніяких проблем не буде.  

Найскладнішим часом для дитини є перші чотири місяці життя в сім'ї, оскільки, 
призвичаївшись до нових умов, дитина шукає лінію поведінки, яка б задовольнила 
прийомних батьків. Дуже важливо простежити за поведінкою дитини й зрозуміти її 
причини [4, c. 287].  

Спочатку майже всі діти беззаперечно підкоряються правилам, поки це нове, 
але новизна вражень зникає, і дитина, намагаючись поводитися як раніше, 
придивляється, що подобається оточуючим, а що ні. Відбувається дуже болісний 
процес ломки сталого стереотипу поведінки. Батьки не повинні дивуватися, якщо 
весела, активна дитина раптом стає вередливою, часто й довго плаче, починає 
битися з братом чи сестрою, робить навмисно те, що їм не подобається, а похмура, 
замкнута дитина виявляє інтерес до оточення, особливо, коли за нею ніхто не 
спостерігає. Вона або діє тихенько, або стає дуже активною, бажаючи привернути 
до себе увагу.  

В окремих дітей може проявлятися регрес у поведінці: втрачаються набуті 
навички (вже не проситься на горщик, поновлюється енурез, діти перестають 
говорити або починають заїкатися, їм знову не подобається чистити зуби, 
прибирати ліжко, дотримуватися порядку), якщо вони не були привчені до нього 
раніше, оскільки зникла новизна вражень. Це є об'єктивним показником значущості 
для дитини колишніх взаємовідносин. Яскраво виявляється відсутність навичок і 
звичок, необхідних для життя в сім'ї.  У цьому випадку дорослі повинні знайти 
прийоми, які допоможуть зробити одноманітні дії привабливими, і тут на допомогу 



 
223 

часто приходить гра, організація змагання, похвала за будь-яке, навіть найменше, 
досягнення.  

Важливу роль у цей період відіграє особистість батьків, їхня здатність до 
контактів, вміння встановлювати довірливі відносини з дитиною. При цьому 
прийомні батьки мають проаналізувати свою поведінку, стиль життя, стосунки між 
дорослими членами сім'ї та дитиною, між собою. Якщо дорослі обрали правильну 
лінію поведінки, дитина сама відмовиться від того, що не одержало підтримки та 
схвалення. Якщо ж тактика неправильна, дитина тихенько може робити «на зло» 
або просто уникати спілкування.  

Інколи дитина намагається повернутися до попереднього способу життя: 
проситься до дітей, з якими раніше спілкувалася , згадує вихователів, ідеалізує 
біологічних батьків й колишнє життя, а буває, що діти втікають із нової сім'ї [6, c. 
115].  

Варто пам'ятати, що для кожної дитини дуже важливо мати визнання інших 
людей. Поки діти відчувають добре ставлення до себе – все нормально, вони 
впевнені в собі. Якщо ж навпаки, то, намагаючись самоутвердитись, вони можуть 
змінити свою поведінку в одному з чотирьох напрямів: 

 вимагати надмірної уваги до себе, бути нав'язливими, настирними, 
здійснювати безглузді вчинки, дії, щоб привернути увагу до себе; 

 пручатися й наполягати на своєму, не приймаючи ніяких аргументів, 
переконань; 

 зводити рахунки, мстити; 
 демонструвати безпорадність, беззахисність, слабкість (щоб дати їм 

спокій).  
Коли батьки помічають схожі зміни в поведінці дитини, варто поглянути на 

себе з боку й задуматись над такими питаннями: 
1. Чи не занадто вони опікують дитину (намагаються все робити за неї або 

занадто тривожаться, не впевнені у своїх діях, вчинках)? 
2. Чи не забагато їй дозволяють, а коли слід поставити вимоги й виявити 

наполегливість, бояться зіпсувати стосунки і вибачають? 
3. Чи не позбавляється дитина самостійності у вчинках і рішеннях? 
4. Чи може батьки занадто прискіпливі, настирливі, занудні? 
5. Чи не зловживають звинуваченнями, докорами, обмеженнями, 

покараннями? 
Практика показує, що у вихованні краще дотримуватися «золотої середини», 

яка не терпить категоричності, жорстко заданої програми і чітко розписаних дій. 
Гнучкість у взаєминах, спроможність враховувати ситуації, що виникають, й 
особливості тих, з ким маєш справу, – важливі складові батьківського успіху.  

Уже в перші місяці можуть з'явитися психологічні бар'єри: несумісність 
темпераментів, рис характеру, звичок дорослих і звичок прийомної дитини. 
Особливо це проявляється саме в іноземних сім’ях: якщо дитина вже досить 
доросла, даються взнаки культурні, соціальні та інші відмінності національної 
приналежності.  

У дітей, які виховувались у дитячих будинках, за час перебування формується 
свій ідеал сім'ї, в кожному живе очікування тата з мамою. З цим ідеалом 
пов'язується відчуття свята, прогулянок, ігор. Дорослі ж, зайняті побутовими 
проблемами, не знаходять часу для дитини, залишають її наодинці з собою («йди 
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пограйся», «займись чимось»), вважаючи її дорослою, або занадто опікують, 
контролюючи кожен крок.  

Дорослим у цей період може забракнути знань про особливості віку та вмінь 
встановлювати контакт. Спроби батьків використати свій життєвий досвід та досвід з 
того, як їх виховували, часто приречені на поразку. Виявляється різниця в поглядах 
на виховання у батьків, вплив авторитарної педагогіки, прагнення до абстрактного 
ідеалу, завищені або занижені вимоги до дитини. Часто процес виховання 
розглядається як виправлення вроджених недоліків. Зникає природність взаємин, 
радість спілкування. Замість природного сприйняття дитини може розвиватися 
прагнення підкорити її собі, своїй владі. Применшуються позитивні якості дитини: 
замість чуйного реагування на найменші досягнення – дитину порівнюють з 
однолітками, рідними дітьми, часто не на користь прийомної дитини.  

Про успішне подолання перших труднощів реабілітаційного періоду свідчить 
зовнішність дитини: змінюються колір і вираз обличчя, воно стає більш осмисленим, 
частіше з'являються посмішка, сміх. Дитина стає жвавішою, більш чуйною, 
«розквітає».  

Було виявлено, що після вдалого переходу в сім'ю, у дітей покращується 
загальний фізичний стан та зовнішність, зникають деякі прояви алергії, 
припиняється енурез, збільшується вага дитини.  

Пристосувавшись до нових умов, діти рідше згадують минуле. Коли дитині 
добре в сім'ї, вона майже не згадує про колишній спосіб життя, намагаючись оцінити 
переваги сім'ї. Діти дошкільного віку можуть запитувати дорослих, де вони так довго 
були, чому так довго їх шукали? Якщо дитина відчуває тепле і щире ставлення себе, 
у неї з'являється прихильність до батьків та почуття у відповідь. Дитині легше 
дотримуватись вимог, вона адекватно реагує на прохання, виявляє увагу й інтерес 
до справ сім'ї, бере посильну участь у всьому. Досить часто дитина сама помічає 
зміни, які сталися з нею, не без іронії згадує свою погану поведінку, якщо така була, 
співчуває та співпереживає батькам. Діти та батьки живуть життям звичайної сім'ї, 
якщо тільки батьки не відчувають страху перед обтяженою спадковістю й готові 
адекватно реагувати на вікові зміни дитини [4, c. 290].  

Прийомні діти своєю поведінкою вже не відрізняються від дитини, яка 
виховувалася у біологічних батьків. У разі ж появи проблеми, яка пов'язана з 
кризовим етапом вікового розвитку дитини, вона буде успішно вирішена, якщо 
батьки будуть професійними прийомними батьками.  

Якщо ж прийомні батьки не змогли знайти шлях до серця дитини й встановити 
з нею контакт, то поглиблюються попередні негативні риси характеру особистості 
дитини (агресивність, замкнутість) чи нездорові звички (злодійство, паління, 
прагнення до бродяжництва) і те, про що зазначалось вище, мстивість або 
демонстрація безпорадності, вимоги надмірної уваги чи впертість, негативізм; тобто 
кожна дитина намагається власними силами захистити себе від несприятливих 
зовнішніх чинників.  

Ускладнення стосунків між дорослим та дитиною, зміни в поведінці 
з'являються у будь-якої дитини у підлітковому віці, коли пробуджується інтерес до 
власного «Я», його коренів. Між дорослими і дітьми може з'явитися відчуження, 
втрачається щирість, довіра у взаєминах. Часто підлітки стороняться дорослих, у 
них вже є таємниці. Вони намагаються спробувати все для того, щоб ствердити своє 
дорослішання: палять, вживають алкоголь, лайливі слова. Однолітки приваблюють 
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їх більше, ніж дорослі, з'являється інтерес до осіб протилежної статі. Але не варто 
забувати, що таке явище простежується і в сім'ях з рідними дітьми. Головною 
причиною такої поведінки не є спадковість, а вікові особливості підлітка та гіркий 
досвід попереднього життя.  

Не чекаючи, поки дитина вступить у складний підлітковий вік, потрібно якомога 
більше дізнатися про те, які сюрпризи вона може «видати» в цей перехідний, 
кризовий період у розвитку будь-якої людини. У разі потреби можна звернутися по 
допомогу до спеціалістів: психолога, шкільного вчителя [5].  

Висновки. При входженні дитини у сім'ю, яка її усиновила, і дитина, і її нова 
сім'я мають разом пройти й пережити два особливо відповідальні періоди, успішне 
проходження яких забезпечує високу ефективність адаптації дитини у новій родині 
та подальший дієвий та продуктивний її супровід.  

Проблематика входження дитини у сім’ю та адаптації у нових умовах може 
набувати нових форм у зв’язку з релігією батьків-усиновителів, їхніми особистими 
родинними традиціями, які дитині важко засвоїти, типом темпераменту та характеру 
дитини тощо. Загалом, у батьків, які колись стануть близькими чужій дитині, 
особлива доля, їм доводиться виправляти помилки попереднього виховання. 
Причому, не все можна виправити, загладити, з чимось доведеться просто 
змиритися. І, напевне, найголовніше не наробити нових помилок. Як і лікарі, 
прийомні батьки зобов'язані керуватися чітким гуманним принципом – не зашкодити 
дитині.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

В даній статті розглядається проблема змісту, структури навчального спілкування як 
процесу. Визначаються функціональні особливості його компонентів та мовленнєвої діяльності 
суб’єктів учіння, зумовлені психолого-педагогічними умовами організації спілкування.  

Ключові слова: спілкування, зміст, структура, компонент, функція, висловлювання.  
Данная статья посвящена проблеме содержания, структуры учебного общения как 

процесса. Определяются функциональные особенности компонентов речевой деятельности 
субъктов обучения, обусловленные психолого-педагогическими условиями организации 
общения.  

Ключевые слова: общение, содержание, структура, компонент, функция, высказывание.  
This article is devoted to the aspect of form and substance of educational communication as a 

process. The functional peculiarities of the language activity of subjects of communication are investigated.  
Keywords: communication, sense, content, component, function, statement, utterance.  
 

Актуальність дослідження. Аналіз даної проблеми, виходячи з її змісту та 
навчально-наукового спрямування, з’ясовується нами відповідно як за психолого-
педагогічними, так і за мовознавчими принципами та підходами щодо її вирішення. 
Визначення проблеми педагогічного спілкування студентів - нефілологів державною 
українською мовою в теорії та практиці вищої школи є не тільки актуальним, а й 
таким, що відповідає сьогоденним вимогам щодо якості мовленнєвого спілкування з 
різних проблем у суспільстві, а звідси й вимогам щодо оптимізації та активізації 
професійно-пізнавальних можливостей студентів у їхньому навчання.  

Мета даної публікації полягає в аналізі процесу спілкування як навчальної 
форми та мовленнєвої діяльності суб’єкта спілкування в ньому. Згідно з 
поставленою метою зумовлено конкретні завдання: виявити та дослідити на 
психолого-педагогічному підґрунті структуру навчального спілкування; визначити 
основоположні функції фахово-мовленнєвого спілкування; розкрити зміст процесу 
спілкування як навчальної категорії.  

Розуміючи поняття “мовлення” як процес і щодо нашої проблеми як навчальну 
діяльність, оскільки мова в процесі будь-якої сфери спілкування – це діяльність, ми 
приєднуємося до визначення його як діяльнісного не тільки з боку психолого-
педагогічної аргументації (теорія мовленнєвої діяльності), а й з позиції 
мовознавства. Як зазначають Н. В. Васильева, А. В. Виноградов, А. М. Шахнарович, 
“мовленнєва діяльність – це специфічний вид людської діяльності, що поєднує в 
собі всі прояви мовленнєвої поведінки носія мови. Мовленнєва діяльність обіймає і 
немовленнєві види діяльності. В організованій мовленнєвій діяльності у 
відповідності до комунікативного наміру і до системи, опосередкованої знаками 
(“психологическими оруди ями”, по Л. С. Виготському), правилами мовленнєвої 
діяльності і компонентами системи мови, - з’ясовується мовленнєва здібність. 
Виокремлюється писемний і усний види мовленнєвої діяльності, а також їхня 
продуктивність і рецептивність. Специфічним видом мовленнєвої діяльності є 
переклад” [4, с. 119-120].  
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Вчений Ф. С. Бацевич поняття “мовлення” з’ясовує ”як один із модусів 
існування людської мови (поряд з Мовою і Комунікацією), і як індивідуальний акт 
говоріння, який має усну, писемну або друковану форму вияву, а також як постійно 
повторюваний процес спілкування однією мовою”, а також “як спеціалізоване 
вживання мовлення в процесах взаємодій між людьми; частковий випадок 
діяльності спілкування із застосуванням мовного коду” [2, с. 331].  

Поняття “мовлення” щодо нашої проблеми розуміється також (серед багатьох 
інших визначень): 1) як мова, що в її конкретному виявленні (вона) є засобом 
спілкування, а також мову як систему знаків і мовлення як форму існування мови, [8, 
с. 92-93], тобто в мовознавстві “мова і мовлення” мають неоднозначні визначення 
(започатковані за часу структуралізму Фердинандом де Соссюром) - з одного боку, 
мова визначається “як система знаків і правил послугування ними” і мовлення як 
форма існування її. “Мова як система – явище загальне, абстрактне. Мовлення – 
явище часткове, окреме, індивідуальне, що втілюється в конкретні тексти; 2) 
говоріння, процес здійснення мовної діяльності” [8, с. 92]. Звідси, мовна діяльність 
розуміється вченими “як мовне спілкування в конкретних ситуаціях, в яких 
реалізується необмежена можливість створення нових змістів, нових текстів із 
обмеженої кількості одиниць мовної структури. У мовленнєвій діяльності 
виявляється єдність розмежованих у теорії мовознавства понять «мова – як 
система» і «мовлення – як реалізація мовної системи” [8, с. 92-93]. Отже, 
мовленнєва діяльність є складною сукупністю її чинників, об’єднаних спільною 
спрямованістю для досягнення певного результату, здебільшого у спілкуванні, зміст 
і поняття якого є невід’ємними смисловими складовими від мовленнєвої діяльності 
як процесу.  

Щодо терміну “спілкування” за такими джерелами як словники ми з’ясовуємо, 
що зміст процесу спілкування розуміється як взаємні стосунки, ділові та дружні 
контакти у двох визначеннях: “спілкуватися” і “спілкування”. Під терміном 
“спілкуватися” визначається діяльність, а саме: “1. Підтримувати взаємні стосунки, 
діловий, дружній зв’язок із ким-небудь. Розуміти одне одного; порозуміватися. 2. 
Об’єднуватися для спільних дій” [5, с. 1172].  

За словником, наприклад, Уебстера “спілкування” означає “повідомляти, 
передавати, давати; зробити відомим за допомогою інформації…”; “бесідувати, 
розмовляти”. Сам процес “спілкування” при цьому визначається як акт або факт 
комунікації… контакт за допомогою слів; обмін думками або враженнями при 
безпосередній зустрічі, або за допомогою інших засобів; розмови, кореспонденції 
[23]. Узагальнюючи ці положення, ми можемо констатувати, що загальний смисл 
визначених двох термінів є подібним майже за всіма джерелами, і виокремлення 
або уточнення його може з’ясовуватися в повсякденній практиці відповідно до 
окремо визначеної ситуації.  

Щодо наукового обґрунтування “спілкування” як навчальної категорії в 
психолого-педагогічній літературі існують різні підходи до її аналізу та розкриття. 
Найбільш поширеною точкою зору в наукових дослідженнях учених є розкриття 
поняття “суті” спілкування і з’ясування його як виду комунікативної та індивідуальної 
діяльності. Причому саме спілкування не є діяльністю, як визначають вчені, а є 
формою взаємодії особистостей, що здійснюють різні види діяльності в процесі 
суспільно-трудових стосунків [12; 13; 14; 9; 17;1; 10].  
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Так, процес спілкування, як вербальне кодування його суб’єктами мовлення, 
визначається Б. Ф. Ломовим, який в свою чергу зазначає, що спілкування – це не 
складання і не накладання одна на одну “симетричних” діяльностей, що паралельно 
розвиваються, а є природно створеним процесом, тобто взаємодією суб ’єктів, які 
діють у ньому як партнери [16, с. 128]. Визначення В. А. Кан-Калика у відповідності 
до поставленої проблеми зводиться до того, що спілкування в педагогічній 
діяльності – це не тільки супровідний фактор, воно переходить у кардинальну, 
професійно значущу, тобто функціональну категорію [10,с. 30-37].  

Щодо аналізу мовленнєвої навчальної діяльності у певному педагогічному 
процесі спілкування, то цей процес з’ясовується як органічна, соціально-
психологічна взаємодія педагога і об’єкта навчання, що спрямована, в першу чергу, 
на обмін інформацією, організацію взаємовідносин за допомогою комунікативних та 
інших засобів. При цьому суб’єкти спілкування займають різні соціальні позиції, в 
яких педагог відіграє роль організатора і керівника у вирішенні спільно поставленого 
завдання [10, с. 25-37]. Як зазначає О. О. Леонтьєв, у такому навчальному процесі 
оптимальним є таке педагогічне спілкування, в якому створюються найкращі умови 
для розвитку творчої діяльності тих, хто навчається, тобто, педагог забезпечує 
сприятливий емоційний клімат; усуває причини виникнення психологічного бар’єру; 
створює в колективі доброзичливу атмосферу для навчального спілкування [13, с. 
23-28].  

Розглядаючи педагогічне спілкування як навчальне співробітництво, взаємну 
діяльність викладача і студентів, відмітимо, що цей процес ґрунтується за 
основними своїми ознаками на соціально-психологічних положеннях, які 
визначаються, насамперед, єдністю суспільних, міжособистісних відносин, контактів 
і взаємодій. Це означає, що суспільні відносини, контакти залежать від змісту самого 
спілкування та його форми.  

Так, однією з форм спілкування (що і є предметом нашого дослідження) є 
мовне (мовленнєве) педагогічне спілкування, суть і структура якого в науковій 
літературі досліджується за всіма напрямами його здійснення. Розгляд структури 
педагогічного спілкування та визначення провідних її функцій і компонентів, 
важливих для навчального процесу, запропоновано, наприклад, В. М. 
Панфьоровим, який, вважаючи процеси спілкування у навчанні найважливішими, 
виділив чотири підходи до їхнього аналізу та вивчення: комунікативний, 
інформаційний, гносеологічний і регулятивний [22, с. 127-135]. В свою чергу щодо 
розгляду структури навчального педагогічного спілкування та за мети визначення 
провідних її складових, суттєвих для навчального процесу, є запропонована Б. Ф. 
Ломовим, [16], а за ним і Л. М. Нікипеловою [18, с. 27], класифікація функцій за 
трьома ознаками: інформаційно-комунікативна, регуляційно-комунікативна та 
афективно-комунікативна. Складовими цих груп, як зазначає А. К. Маркова [17], є 
комунікативні компоненти як прийому, так і передачі повідомлення, регуляції 
поведінки суб’єктів, їхніх стосунків, відчуттів тощо, що відповідає стану афекту 
суб’єкта. Ці процеси є важливими для розгляду нашого дослідження щодо 
врахування та аналізу їх.  

Водночас зазначимо, що стосовно процесу навчання студентів будь-якою 
іншою мовою, нерідною чи іноземною, тобто наразі здобуття ними певної професії у 
навчальних закладах вищої школи України мовою, яка є для них нерідною, то 
доцільнішим і ефективнішим до такого навчання є підхід, запропонований Г. М. 
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Андрєєвою, І. О. Зимньою, О. О. Леонтьєвим, Я. Яноушеком, які, в свою чергу, в 
спілкуванні розглядають три функції навчальної взаємодії – комунікативну, 
інтерактивну і перцептивну [1; 9; 12; 13; 27]. В процесі зазначеного спілкування ці 
функції реалізуються одночасно: комунікативна реалізується при обміні 
інформацією; інтерактивна – під час взаємодії партнерів спілкування за умови 
одночасності кодування і декодування ними знакових, вербальних і невербальних 
систем спілкування; перцептивна здійснюється засобами таких психологічних 
механізмів, як порівняння, ідентифікація, аперцепція, рефлексія. Відмітимо, що 
залежно від ступеня сформованості тих, хто спілкується, визначається кожна 
сторона спілкування, тобто комунікація не зводиться лише до передачі та прийому 
інформації, а є процесом навчальної взаємодії суб’єктів спілкування. Безпосередній 
зв’язок із учасниками спілкування визначається у разі здійснення інтерактивної 
функції спілкування, або, іншими словами, комунікація безпосередньо пов’язана зі 
взаємною діяльністю суб’єктів при вирішенні загального завдання.  

При здійсненні перцептивної функції у навчанні головним у суб’єктів 
спілкування виникає бажання зрозуміти ставлення і погляди один одного, знати 
думку інших щодо форми і змісту конкретного навчального процесу. Виходячи з 
того, що ця функція є найбільш колективного характеру, визначені підходи до 
організації мовленнєвого спілкування можуть бути запропонованими і доцільними у 
відповідності до з’ясування конкретного мовного рівня знань суб’єктів спілкування. У 
педагогічному спілкуванні, як рідною,так і нерідною мовами, для суб’єктів навчання 
закономірним є врахування психологопізнавальних механізмів навчання, з одного 
боку, і використання психологічних закономірностей організації міжособистісних 
стосунків у навчальному колективі, з іншого. Проте слід зазначити, що в 
навчальному спілкуванні рідною мовою студент, як правило, зосереджує свою увагу 
не на суто мовних процесах: лексико-граматичному, синтаксичному оформленні, 
побудові свого висловлювання, хоча, звичайно, цей процес має провідне місце, а 
більшою мірою суб’єкт спілкування зосереджується на предметі, змісті співбесіди, на 
формі та смислі свого висловлювання, на поведінці і реакції слухача, співбесідника. 
У такому спілкуванні студент більше стежить за контекстом, ніж за текстом розмови, 
що у зв’язку з цим визначається його стратегія і тактика бесіди, і залежно від 
особистих інтересів вибираються ним певні прийоми і засоби спілкування [3, с. 227; 
6; 7, с. 268; 11, с. 173-176; 15, с. 186; 24, с. 56-62; 27, с. 185 -194].  

Організація навчального процесу, в якому насамперед передбачається 
розвиток інтелекту студента, без чого не можна розвинути мовленнєву діяльність, 
створює для суб’єктів спілкування педагогічні умови для використання ними різної 
за характером екстралінгвістичної інформації, застосування своїх знань з інших 
дисциплін, висвітлення різних процесів щодо економіки, політики, культури тощо. 
Така мовленнєва організація стимулює в студента утворення асоціативних зв’язків 
мовного образу з елементами свідомості, сприяє висвітленню не окремого епізоду 
дійсності, а сукупності їх. Згідно з цією організацією мовленнєвої діяльності як 
оптимального загального навчального спілкування, ми можемо стверджувати, що 
дослідження таких процесів та їхніх результатів є традиційними, але нині вони 
стають актуальними і необхідними.  

Спілкування як одна із форм організації досліджуваної діяльності найбільш 
дієво спонукає студента ставити нові практичні і пізнавальні завдання, самостійно 
знаходити способи вирішення їх, творчо мислити. Це дозволяє нам говорити про 
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мовленнєву діяльність не як про суто мовну, а як про мовно-мисленнєву, як про 
єдність змістової і процесуальної сторін навчання. Звісно, що усвідомлення 
студентом не тільки преференційної, а й фактичної функції мови, оволодіння 
правилами і культурою мовленнєвого спілкування, - все це може позитивно 
вплинути на загальну культуру й освіту студента. Як сказав Іван Огієнко, “мова – це 
форма нашого життя, життя культурного й національного, це форма нашого 
організування… - це найясніший вираз нашої психіки, це найперша сторожа нашого 
психічного я” [20, с. 239-240]. Звідси, надзвичайно важливим аспектом у мовленні, 
за будь-якого фаху навчання студента, - це є звуковий склад мови, як матеріал 
існування мови. В основі зв’язку понять “звукова матерія мови” і “мова” лежить 
співвідношення категорій “матеріальний об’єкт” і “діяльність людини”. Звукова 
матерія мови має найбільш критичну точку впливу субстанції на зміст 
висловлювання. “Як тільки зміст спотворюється до невпізнання – губиться зміст, а 
спілкування стає неможливим” [26, с. 3-8].  

Отже, особливо важливим мовленнєвим явищем відповідно до спілкування 
суб’єктів навчання є виразне вимовляння ними звуків у мовному потоці, оскільки 
звуки не ізольовані один від одного, їхні артикуляції взаємодіють, накладаються 
одна на одну, і з мовного потоку ми виділяємо лише певні звукові типи (звукотипи) 
на основі типових для цих звуків ознак. Люди не могли б порозумітися, якби у їхній 
пам’яті не існували звукотипи, бо реальний звуковий потік завжди індивідуальний, 
ускладнений нетиповими параметрами [26, с. 13]. За такої мети студенти мають 
бездоганно володіти знаннями щодо зміни голосних у потоці мовлення, розумітися у 
класифікації приголосних сучасної української літературної мови, незалежно від 
їхнього фахового функціонально-стильового спрямування, тобто вимовляти звуки 
за правилами чергування голосних, приголосних; асиміляції і дисиміляції 
приголосних тощо. Наприклад, Вітчизна і [в’іч:úзна]; принісши і [прин`íш:и]; лічба і 
[л і̀джб ]; здійснення і [з`д і̀ снен`:а]; і [у кнúз`ц і̀] тощо. Звідси, привильна вимова 
звукосполучень, у даному випадку за правилами сучасної орфоепії мовлення), а 
також окремих слів та їх граматичних форм, якщо для них характерні якісь вимовні 
особливості тощо, - становлять основу загальної культури будь-якої освіченої 
людини.  

Висновки. Добитися, щоб суб’єкт невимушено відтворював і творив в умовах 
навчального спілкування, можна шляхом моделювання факторів, які б керували 
його діяльністю, і, зокрема, мовними діями. Іншими словами, потрібно створити 
йому такі зовнішні і внутрішні обставини, в яких він буде змушений вжити бажане 
для нього за змістом і зрозуміле всім за вимовою мовне висловлювання, текст. 
Текст – це продукт говоріння, який є складним сплетінням різних рівнів 
висловлювання [9]. У науковій літературі (І. О. Зимня, С. Л. Рубінштейн, В. А. 
Артемов, М. І. Жинкін та інші) одиницею мовленнєвого спілкування прийнято 
вважати висловлювання, текст, або, як визначає С. М. Степанова, комунікативну 
одиницю, точніше речення й висловлювання, побудоване на його основі в умовах 
спілкування, оскільки для кожного носія мови саме спілкування є природним 
явищем [25, с. 33-34]. Навчання студентів - нефілологів різних видів і форм 
мовленнєвої діяльності та відпрацювання їх на практичних заняттях, як своєрідний 
підсумок, з’ясовується за загальною формою – спілкування. Саме на цьому етапі 
навчання чітко з’ясовується лінгвістична основа знань студентів, їхні вміння і 
навички щодо вільного й правильного використання їх у мовленні, здатність 
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суб’єктів спілкування проявити свою ментальність, ерудицію на фаховому рівні у 
відповідності до тих предметів, які для них є спеціальними тощо. Такі вимоги до 
навчання та відповідна організація його і складає зміст нашого висновку.  
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