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Researches of self-destroying behavior have long history. It is considered to be that 
direct studying of suicide behavior as extreme form of self-destroying behavior is a subject 
of researches of psychiatry.

In the humanities unambiguous communication of suicide behavior with social 
conditions was confirmed by sociologist E.Durkheim . His idea consists that sources of 
similar behavior are violations of communications of the individual and society. Crises of 
society are connected with an aggravation and subjective problems of the person while the 
inclusiveness in a family and other groups reduces feeling of uselessness and loneliness. At 
the same time only the family supporting value of the personality, is capable to give serious 
support in difficult situations. Pressure of the immediate environment including certain 
requirements, creates new difficulties and can lead to understanding of inability to resolve a 
difficult situation. In psychology the beginning of research of suicide behavior is necessary 
Z.Freud who considered as his source Thanatos’s unhealthy inclination . The method of 
studying of signs and manifestations of suicide behavior is traditional for psychoanalysis, 
it is the conversation finding vital history of the client. Other researchers whom it is also 
accepted to carry to the psychoanalytic direction, A.Adler, K.G.Yung, K.Menninger, inclined 
to understanding of a suicide as remedies for sincere tortures.  They gave various explanations 
of internal motives, but rejected a human right to dispose of own life and death.  The first 
I recognized right existence on the death of J.  Hillmen, follower K.G.Yunga.  Karen Horni 



24

Nauka w świecie współczesnym  
considered that suicide is always connected with discrepancy of requirements and norms 
of society and needs of the person, that is with sense of danger of a social environment.  
Unavailability and impossibility to accept conditions and pressure of surrounding people 
leads to the decision to die. 

In G. Salliven’s social psychology  considered a suicide as a consequence of the 
conflict and intolerable relations with other people, as the hostile attitude towards them, 
reoriented on myself.

Norman Feyberou, developing K.Menninger’s ideas about war with itself, for 
the first time in detail  described and systematically investigated forms of self-destroying 
behavior which didn’t belong before to the suicide. This abuse of alcoholic and narcotic 
substances, somatic diseases at which patients don’t observe the appointed treatment and a 
mode;   crimes which are dangerous possibility of crash of the personality and risky sports.  

Thus, the self-destructive behavior can have different types. So E.Shnaydmen gives 
typology of persons, actively or passively participating in approach of the death. The first - 
death hunters - leave life purposely when rescue is impossible or the extremely improbable. 
The second, initiators of death, it is incurably sick, whether the patients losing life support 
systems.  The third, players with the death, engaged in risky games in situations with rather 
low probability of a survival, such as, in the Russian roulette where chances to be lost make 5 
of 6.  Also E.Shnaydmen allocates in group of those who approves death and wishes it, than, 
most likely, reduce the life, without resisting neither to circumstances, nor diseases .

It is possible to generalize above-mentioned researches. The self-destructive 
behavior is always connected with participation or indifference of surrounding people. 
Irresistible circumstances, the impossible relations are combined with inability of this 
individual to accept a situation. In an extreme form it leads to a suicide. Most likely, the 
inadvertent death connected with imprudence and aspiration to risk, is also connected with 
surrounding people, passively or actively promoting similar action. Therefore, formation 
of self-destructive behavior is defined often by conditions of a family or an inner circle. We 
consider that history of development of children’s scenarios of life are capable to tell about 
the social risks demanding careful studying. The understanding of this specifics can expand 
understanding and possibilities of forecasting of suicides.

Division of risks into the personal and social allows to consider consistently the 
various conditions supporting suicide intentions.  We believe that the analysis of social 
communications and risks, with them connected, plays a paramount role in researches of 
self-destroying behavior, especially at children. 

Personal risks connect with genetic and mental diseases though tendency to the 
risk, being expressed in occupation by dangerous sports and works, isn’t considered as a 
boundary form of behavior. In psychology of the most widespread the position is: the suicide 
behavior represents process of disadaptation and is caused by social and psychological 
factors. Therefore, social risks represent big danger.

Psychological researches confirm that the age between 10 and 12 years is critical in 
an assessment of the opportunities and forces. How the person copes with the intra personal 
contradictions set by requirements of people around and own motives, the steady attitude 
towards as strong and successful or as to the loser is formed. Children’s ability to resolve 
problems faces the increasing pressure of adult life that is shown in the various conflicts 
and difficult vital events. Emergence of strong negative emotions doesn’t allow to estimate 
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adequately arising circumstances and to carry out rational calculation. Mastering by effective 
regulation gives belief in successful overcoming of difficulties, and existence of the external 
help and support allows to be not only in a harmony people around, but also with itself.

The modern statistics shows states: from 10 to 24% of children and teenagers 
in Russia and abroad suffer emotional to frustration or aggressive and conflict behavior 
(Aleksandrovsky, 2000;  Igumnov, Grigoriev, 2000;  V.T.Kondrashenko, 2000). 

Also empirical researches confirm that the greatest frequency of suicide attempts is 
made aged from 15 till 24 years. For last 30 years the quantity of cases of a suicide of children 
aged from 5 till 14 years increased by 8 times (K.G.Erdyneev, Accusative of Filippov, 2010) 
chashche all researchers connect these facts with increase of the general social tension 
and a crisis state of society, culture and a labor market. Nevertheless, the real inquiry of 
society to psychologists is directed on searches of effective methods of the prevention of 
self-destructive behavior and its sources.

Timely diagnostics can be directed on prevention of increase of emotional intensity 
and formation of tendency to resolve in the self-destructive way.

In psychodiagnostics the considerable arsenal of the means, allowing to define 
tendencies and the personal features connected with self-destructive tendencies is saved up. 

The groups of risk showing deviant and aggressive behavior are rather in detail 
described.  The description and supervision over these children demands constant attention 
and work, social risks are rather fully described and generalized.  Special danger is born 
by cases of implicit self-destroying behavior of children.  The school and educational 
activity provide the mass of difficulties and critical situations, other injuring factors can be 
connected with influence of surrounding people, including unfamiliar and influence of mass 
media.  Absence of relatives or trust it create feeling of helplessness of inability to cope with 
a problem, the internal assessment of situation as desperate reduces an assessment of and 
the forces. 

Behavioural and verbal signs of suicide intentions of the child, being expressed, 
first of all, in sharp changes of character and the general health, the relations with people 
around, appearance, desires, etc. (A.G.Abrumova, 1996 are allocated; Vagin YU.R. 2002; 
Holostova E.I. 2010, etc.).

Changes of behavior of the person come against transformation of his ideas of 
and about ways of an exit from difficult life situations. Research of the relation to contacts 
understanding I – an image and I – the concepts, developed at the child. So the child, without 
realizing separate characteristics, I have emotionally painted “– an image”. For example, “All 
love me” or “I am a loser”. Investigating an origin “I - concepts”, its structural components 
(“I - real”, “I - ideal”, “I - shown”, etc.) allow to understand as there is a crash of positive ideas 
of, in connection with experiences and to bright emotional reactions and the conflicts to 
people around (A.A.Bodalev, V. V. Stolin, 2000). It is necessary those children who endure 
continuous failures in communication and the development, strengthening understanding 
of the inability and not skill to resolve similar situations more difficultly.

  Diagnostics of so unusual reactions of children on so natural situation in 
educational activity or the interpersonal relations bears quite often big psychological loading 
about so bright ambivalent emotional manifestations. These data allow to make the forecast 
about future actions and ways of an exit of difficult situations.

  In world practice there is a number of models of identification of early suicide 



26

Nauka w świecie współczesnym  
intentions of children. The most known model of diagnostics - psychiatric. Research of 
this phenomenon in domestic psychology was considered many decades from positions 
patopsikhologichesky. We don’t exclude that a certain number of children in this group can 
be mentally sick, nevertheless, the analysis of known world researches and own, allows us 
to claim that this phenomenon has, first of all, the social and economic reasons. Attempts to 
carry children with the described risks to group deviant that defines other, not less popular 
model we also we consider rather disputable. At this phenomenon always there are primary 
and secondary factors which quite often substitute for places. We consider this phenomenon 
through social model. Earlier we defined the position: what part mental to subject to the 
analysis by drawing up diagnostic tools. Further, we during the forming and standardization 
of own screening questionnaire on early identification of suicide manifestations of 
school students came to conclusion that at a choice of questions it is necessary to change 
some methodological cliches in mass diagnostics of social phenomena, in a particular - 
identifications of early suicide intentions of school students. In domestic psychodiagnostics 
there is some standard with which psychologists follow. In particular, direct conversation or 
poll can be rejected by the child that can be connected not only with feeling of alarm or fear 
before foreign person but also because experiences and estimates aren’t conscious and aren’t 
available to the respondent. Direct questions are designated not easy as disturbing, but also 
as injuring. We did long analytical work with experience of creation of screening methods 
of this kind in foreign psychology. 

Studying of methodology of screening researches by private techniques of 
Gatekeeper Training («Sentry Training») and Suicide Screening («Screening of risk suicide 
Q»), SOS Signs of Suicide («Preconditions of a suicide»), CARE(«Leaving, assessments, 
reaction, Help Q») we have detected a possibility of a combination without estimated 
questions and direct questions that has convinced us that direct questions in screening  
researches are admissible.

Above the designated screening techniques are created as the initial stage of 
scheduled maintenance with group of risk of children or submit the developed program 
on work with them. These data allowed us to present a skrinigovy technique of early 
identification suicide through work to the organizations on prevention of so difficult social 
phenomenon.

We have detected a possibility of a combination without estimated questions and 
direct questions that has convinced us that direct questions in скрининговых researches 
are admissible.

Thus, studying of social risks demands the substantial analysis of specific conditions 
of life and a situation of development of the personality.Traditional methods of definition of 
norms and levels of expressiveness of personal features do not allow to allocate the critical 
and crisis instants leading occurrence of dangers and risks that is one of leading problems of 
modern psychodiagnostics.
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еКСПериментальне ДоСліДження фаКторіВ готоВноСті 
майБУтніх ПСихологіВ оСВіти До КонСУльтатиВної ДіяльноСті

Аналіз наукової літератури з проблеми готовності психологів до професійної 
діяльності показав, що на сучасному етапі розвитку психології не існує чіткої моделі 
готовності майбутніх психологів освіти до надання консультативної допомоги. 
Вивчення поглядів науковців і психологів-практиків на структуру готовності 
психологів освіти до професійної діяльності доводить наявність різних підходів до 
її визначення.

мета дослідження: виявити експериментальним шляхом фактори, 
що визначають готовність майбутніх психологів освіти до здійснення ними 
консультативної діяльності.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальну основу нашого 
розуміння готовності психолога освіти до консультативної діяльності складають 
результати досліджень М.  Д’яченко і Л.  Кандибовича, Л.  Захарової, К.  Дурай-
Новакової, Л.  Лєжніної, Н.  Ніжегородцевої і В.  Шадрікова, Р.  Санжаєвої та ін., у 
яких підкреслюється, що готовність до професійної діяльності є діалектичною 
єдністю психічного стану і властивості особистості, тобто діалектичною єдністю 
функціонального і особистісного підходів до розуміння даного поняття. Враховуючи 
існуючі на сьогодні підходи у розумінні поняття готовності до професійної діяльності 
і спираючись на наукові доробки Л.  Лєжніної [6], у яких детально висвітлено 
поняття готовності психолога освіти до професійної діяльності у цілому, у нашій 
роботі готовність психолога освіти до консультативної діяльності ми розглядаємо 
як комплекс різноманітних, при цьому взаємопов’язаних між собою особистісних 
і функціональних характеристик суб’єкта, необхідних для ефективного виконання 
ним функцій психолога-консультанта, як структурне утворення, складовими 
компонентами якого є професійно важливі якості, властивості, риси, схильності, 
інтереси особистості психолога-практика і професійні вимоги до психолога-
консультанта, тобто, його компетенції, рівень сформованості яких є достатнім для 
успішного початку самостійної психоконсультативної діяльності і надання якісної 
консультативної допомоги клієнтам.

результати експериментального дослідження. У ході експериментального 
дослідження ми спробували з’ясувати, які фактори обумовлюють сформованість 
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високого рівня готовності майбутніх психологів освіти до консультативної діяльності.

У нашому дослідженні факторний аналіз використовувався з метою 
встановлення взаємозв’язків між різними шкалами наступних методик: методика 
діагностики оцінки самоконтролю у спілкуванні М.  Снайдера, методика 
діагностики комунікативної установки В.В.  Бойко, діагностика рівня розвитку 
рефлексивності (методика А.В.  Карпова), методика діагностики мотиваційних 
орієнтацій у міжособистісних комунікаціях (І.Д. Ладанов, В.А. Уразаєва), методика 
виявлення «Комунікативних та організаторських здібностей» (КОС-2), методика 
діагностики міжособистісних стосунків Т.  Лірі, методика вимірювання ригідності, 
методика діагностики рівня емпатійних здібностей В.В.  Бойко, тест «Здатність до 
самоуправління» Н.М.  Пейсахова, тест «Чи вмієте ви слухати?» М.  Снайдера, тест 
життєстійкості (С.  Мадді, переклад і адаптація Д.  Леонтьєв, О.  Расказова), тест 
«Креативність» Н. Вишнякової. 

Основне завдання факторного аналізу полягало у зниженні кількості 
змінних, що визначаються кількістю використаних нами методик, та їхньому 
узагальненні. Коефіцієнти КМО (критерію адекватності вибірки Кайзера-Мейера-
Олкіна – величини, що характеризує ступінь доцільності застосування факторного 
аналізу для даної вибірки) для кожного року обстеження, кожної із досліджуваних 
груп коливаються у межах від 0,68 до 0,79. При виборі методу факторного аналізу для 
нашого дослідження було використано метод головних компонент, оскільки основним 
завданням для нас було визначення мінімального числа факторів, що вносять 
максимальний вклад у дисперсію даних, щоби у подальшому використовувати їх у 
багатомірному аналізі [9].

Шляхом факторизації виділено основні фактори, що відображають структуру 
готовності майбутніх психологів освіти до надання консультативної допомоги.

Розглянемо факторну структуру готовності майбутніх психологів освіти до 
консультативної діяльності. За допомогою діаграми «кам’янистого осипу» (Scree Plot) 
(рис. 1) ми визначили, що найбільш інформативними є перші десять факторів, а саме: 
перший фактор пояснює 16,14%, другий – 13,99%, третій – 10,52%, четвертий – 7,36%, 
п’ятий – 6,58%, шостий – 5,67%, сьомий – 4,64%, восьмий – 4,07%, дев’ятий – 3,59%, 
десятий – 3,38% дисперсії. При цьому ми керувались наступним правилом: залишати 
треба лише ті фактори, яким відповідають перші точки на графіку до того, як крива 
стане більш пологою [9].
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Рис. 1. Діаграма «кам’янистого осипу» (Scree Plot)

Факторна матриця з навантаженнями на фактори наведена у таблиці 1.
Таблиця 1

Підсумкові дані факторного аналізу: структура індивідуально-психологічних 
характеристик майбутніх психологів системи освіти, що визначають їхню 

готовність до надання консультативної допомоги

Показники

фактори f1-f5
f1 f2 f3 f4 f5

Доля пояснювальної дисперсії у %
16,14% 13,99% 10,52% 7,36% 6,58%

Здатність до самоуправління 0,984
Корекція дій, планів 0,808
Прийняття рішень 0,786

Планування 0,776
Критерії оцінки якості 

досягнутого 0,774
Аналіз протиріч 0,746
Самоконтроль 0,723
Креативність 0,977

Творче ставлення до професії 0,963
Почуття гумору 0,905

Інтуїція 0,854
Творче мислення 0,746

Комунікативні установки 0,952
Відкрита жорстокість у ставленні 

до людей 0,875
Завуальована жорстокість у 

ставленні до людей 0,757
Рівень емпатії 0,902

Проникаюча здатність в емпатії 0,886
Комунікативні здібності 0,879

Організаторські здібності 0,770

Показники

фактори f6-f10
f6 f7 f8 f9 f10

Доля пояснювальної дисперсії у %
5,67% 4,64% 4,07% 3,59% 3,38%

Загальна гармонійність 
комунікативних орієнтацій 0,953
Орієнтація на адекватність 

сприйняття і розуміння партнера 0,854
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Орієнтація на прийняття 
партнера по спілкуванню 0,840

Рівень ригідності – пластичності 0,718
Уміння вислуховувати 0,840

Рефлексія 0,773
Життєстійкість 0,707

На основі результатів, що наведені у таблиці 1, стає очевидним, що на 
формування готовності майбутніх психологів освіти до надання консультативної 
допомоги значним чином (16,14%) впливає фактор, який ми вирішили назвати 
«здатність до самоуправління».

Самоуправління – це цілеспрямовані зміни, за умови, що мету собі ставить 
сама людина, яка самостійно керує своїми формами активності: спілкуванням, 
поведінкою,діяльністю і емоційними переживаннями [13, 527].

Психічне самоуправління означає усвідомленість впливів людини на власні 
психічні явища, виконувану діяльність, власну поведінку з метою підтримання чи 
змінення характеру їх функціонування. Процеси психічного самоуправління носять 
завжди свідомий і цілеспрямований, а значить – активний характер [1, 358].

Повний цикл самоуправління включає в себе наступні етапи: аналіз протиріч 
та прогнозування (0,746); планування (0,776); критерії оцінки якості досягнутого 
(0,774); прийняття рішень (0,786); самоконтроль (0,723); корекція дій, планів (0,808) 
[13, 527-530].

Здатність до самоуправління є необхідною передумовою доцільної і 
планомірної діяльності психолога-консультанта, оскільки вона є підґрунтям для 
особистісного зростання консультанта, створює базу для системності цього процесу, 
забезпечує збереження ресурсів консультанта, сприяє дотриманню принципів 
консультативної роботи та ефективній реалізації визначених консультативних 
цілей. Відповідно, виявлення наявності і закономірностей формування здатності 
до самоуправління у майбутніх психологів системи освіти виступає як умова 
формування їхньої готовності до надання консультативної допомоги. 

Другий фактор пояснює 13,99% дисперсії і передбачає наявність  
прямого зв’язку між наступними особистісними характеристиками: креативність 
(0,977), творче ставлення до професії (0,963), почуття гумору (0,905), інтуїція (0,854), 
творче мислення (0,746) і називається «креативність».

Теоретичний огляд літератури показав, що, не зважаючи на різноманіття 
досліджень, не існує цілісної теорії креативності. Л.Б.  Єрмолаєва-Томіна, при 
узагальненні підходів до визначення креативності у зарубіжних дослідженнях, 
підкреслює розуміння креативності як сукупності різноманітних здібностей, 
що можуть бути представлені у тієї або іншої індивідуальності певною мірою, і 
називає наступні ознаки креативності: 1)  відкритість досвіду, чутливість до нових 
проблем; 2)  широта категоризації, віддаленість асоціацій, широта асоціативного 
ряду; 3)  швидкість мислення, здатність переходити достатньо швидко від однієї 
категорії до іншої, від одного способу рішення до іншого; 4) оригінальність мислення, 
самостійність, незвичність, дотепність рішення [2].

Серед українських дослідників питаннями творчискості займаються зокрема 
І.В.  Гриненко, І.Г.  Єрмаков, Л.О.  Мільто, І.П.  Особов, С.О.  Сисоєва, Л.В.  Сохань та 
інші.
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Окреме місце у творчому процесі відводиться інтуїції, яка часто сприяє 

подоланню браку вихідної інформації і, у протилежність логічним способам 
переробки інформації, визначається як пряме, безпосереднє бачення істини без 
додаткового її обґрунтування логічними доказами і аргументами.

Оскільки у процесі консультативної допомоги, особливо на перших її етапах, 
психолог, як правило, знаходиться у ситуації неповної вихідної інформації, добре 
розвинена у нього інтуїція сприятиме ефективному підлаштуванню до внутрішнього 
світобачення клієнта, коректному «слідуванню за клієнтом» і умілому «веденню його 
за собою», осяянню стосовно суперечностей, що призводять до виникнення проблем, 
тощо. Все це значно полегшить створення, зокрема, довірливої атмосфери взаємодії, 
конструктивного діалогового поля, сприятливої для саморозкриття клієнта ситуації, 
і процес пошуку ефективних шляхів вирішення заявленої клієнтом проблемної 
ситуації у цілому.

Доволі вагому роль у консультативній взаємодії також відіграє почуття 
гумору психолога. У працях найбільш впливових терапевтів підкреслюються цілющі 
властивості гумору. До психологів, що більше за інших говорили про тактику і 
мету гумору, зокрема належать А. Елліс, Г. Грінвальд і У. О’Коннелл. У класифікації 
С.Л. Рубінштейна почуття гумору характеризується як світоглядне явище, як одне із 
тих почуттів, що найчастіше відображають стійкі світоглядні настанови особистості, 
і відноситься (поряд з іронією, почуттями піднесеного і трагічного) до світоглядних 
почуттів [12, 575-577].

На основі результатів, що наведені в таблиці 1 стає очевидним, що на 
формування готовності майбутніх психологів освіти до надання консультативної 
допомоги значним чином (10,52%) впливає фактор «комунікативні установки», який 
передбачає наявність прямого зв’язку між такими особистісними характеристиками: 
комунікативні установки (0,952); відкрита жорстокість у ставленні до людей (0,875); 
завуальована жорстокість у ставленні до людей (0,757).

Методологічні проблеми комунікативної установки загалом і спілкування 
зокрема аналізуються у працях: Г.М.  Андрєєвої, О.О.  Бодальова, М.С.  Кагана, 
О.М. Леонтьєва, О.О. Леонтьєва, Б.Ф. Ломова, С.Д. Максименка, Ш.А. Надірашвілі, 
Б.Д. Паригіна, Д.Н. Узнадзе, П. Шихірєва та ін.

Проблема дослідження установки була у центрі уваги грузинської 
психологічної школи Д.Н. Узнадзе, де установку визначили як цілісний динамічний 
стан суб’єкта, стан готовності до певної активності, стан, який визначається двома 
чинниками: потребою суб’єкта і відповідною об’єктивною ситуацією [14, 3-119].

Різновидом соціальних установок є комунікативні установки. Вони дуже 
важливі для формування культури спілкування, оскільки допомагають установити 
контакт між співрозмовниками, підготувати їх до позитивного сприймання 
інформації, перебороти байдуже чи негативне ставлення до тих чи інших ідей, людей, 
ситуацій. Під впливом спілкування із різними людьми комунікативні установки 
виникають, змінюються і зникають.

За визначенням В.В.  Бойко, комунікативна установка особистості являє 
собою готовність реагувати певним чином на ті чи інші типи партнерів по взаємодії, 
що обумовлено наявним досвідом спілкування, оцінками та переживаннями їх 
сутності, поглядів та поведінки [15].
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Позитивна комунікативна установка визначається як готовність особистості 

доброзичливо відноситись до більшості оточуючих. Формується під впливом 
сприятливого особистого досвіду взаємодії з іншими, внаслідок позитивних 
переживань та оцінювання більшості життєвих епізодів спілкування. Наявність 
позитивної комунікативної установки – досить цінна особистісна якість людини, що 
працює у постійному контакті з людьми.

Негативна комунікативна установка відображає готовність недоброзичливо 
ставитись до більшості оточуючих та формується під впливом несприятливого 
досвіду людської взаємодії, а також внаслідок яскраво виражених емоцій негативного 
характеру. Ознаки негативної установки: завуальована жорстокість у ставленні 
до людей, у судженнях про них; відкрита жорстокість у ставленні до людей; 
обґрунтований негативізм у судженнях про людей; схильність робити необґрунтовані 
узагальнення негативних фактів в області взаємин із партнерами.

Таким чином, глибоко усвідомлюючи роль комунікативної установки у 
створенні довірливих стосунків між консультантом і клієнтом та адекватному, 
неупередженому сприйнятті консультантом клієнта, ми вважаємо, що у ході 
формування у майбутніх психологів освіти готовності до здійснення консультативної 
діяльності питання комунікативних установок має розглядатися окремим пунктом. 
У вищому навчальному закладі повинна здійснюватися робота, спрямована 
на виявлення студентами-психологами власних комунікативних установок та 
усвідомлену роботу з ними.

На формування готовності майбутніх психологів освіти до надання 
консультативної допомоги значним чином впливає четвертий фактор «емпатія», 
що пояснює 7,36% дисперсії і передбачає наявність прямого зв’язку між наступними 
особистісними характеристиками: рівень емпатії (0,902) та проникаюча здатність в 
емпатії (0,886) (табл. 1).

Т.  Карягіна у своїх роботах, проаналізувавши різноманіття поглядів на 
емпатію, виділяє два основні смислові відтінки, якими відрізняються численні 
визначення і концептуалізації даного феномену:

1) емпатія – це здатність давати емоційний відгук, це співучасть в емоційному 
житті іншого, співпереживання, співчуття;

2) емпатія – це особливий тип міжособистісного пізнання, проникнення у 
внутрішній світ іншої людини, таке розуміння, при якому «розуміння» власне означає 
бачення внутрішнього світу іншого так, як його бачить він сам, із його внутрішньої 
системи координат [4, 373-380.].

Детальному вивченню емпатії у другій половині ХХ сторіччя сприяла 
гуманістична психологія і, в першу чергу, К.  Роджерс. Емпатія почала активно 
обговорюватись у контексті психотерапії, а потім – і у сфері реальної практики 
педагогічного процесу, сімейного життя тощо.

«Хрестоматійне» визначення емпатії К. Роджерса говорить про «спосіб буття 
з клієнтом», який означає «увійти в особистісний світ іншого і бути у ньому як удома. 
Це означає бути сенситивним до емоційних змін, що безперервно відбуваються у 
іншої людини. Це означає тимчасове проживання життя іншої людини, просування 
у ньому обережно, тонко… Немовби стаєш цією іншою людиною, але без утрати 
відчуття «немовби». Якщо цей відтінок зникає, то з’являється стан ідентифікації» [11, 
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429-430].

Результативність надання консультативної допомоги клієнтові у значній мірі 
спирається на емпатійність психолога. Мова йде саме про стратегічну професійну 
установку на емпатію – установку психолога реагувати на безпосередній прояв 
переживань клієнта саме емпатією, а не оцінкою, порадою, моралізуванням, 
повчанням, тобто, установку слідувати за процесом клієнта і підтримувати його. Тому 
важливим завданням при підготовці психологів освіти до надання консультативної 
допомоги є формування у них емпатії як особистісної характеристики та навчання 
їх емпатії як психотерапевтичній техніці. Оволодіння емпатією як технікою лише 
при обов’язковому формуванні і закріпленні у майбутніх психологів глибинної 
установки на емпатійний спосіб буття з клієнтом може слугувати запорукою 
ефективності консультативної допомоги. Слухати клієнта, а не інтерпретувати його 
стан спираючись на власне світобачення, розуміти, що сказане і проявлене значить 
для клієнта, а не оцінювати чи впливати на нього – це основа створення емпатійного 
поля, що є фундаментом професійної консультативної допомоги.

На основі результатів, що наведені у таблиці 1, стає очевидним, що на 
формування готовності майбутніх психологів освіти до надання консультативної 
допомоги досить суттєво (6,58%) впливає фактор «комунікативні (0,879) та 
організаторські (0,770) здібності».

Проблеми комунікативної та організаторської активності особистості 
розглядаються у численних працях вітчизняних та зарубіжних авторів: системний 
підхід до вивчення здібностей (Н.А. Амінов, Ф. Гальтон, Ю.З. Гільбух, В.Г. Григоренко, 
В.М.  Дружинін, Г.С.  Костюк, О.Г.  Ларіонова, О.М.  Леонтьєв, С.Д.  Максименко та 
ін.); вивчення психолого-педагогічних умов та засобів розвитку комунікативного 
потенціалу особистості (А.О.  Вербицький, Ю.М.  Ємельянов, М.П.  Зажирко, 
В.В. Каплінський, М.О. Коць, Л.А. Петровська та ін.); комплексне вивчення проблеми 
організаторських здібностей, як динамічної системи, у рамках системного чи 
діяльнісного підходів (В.В. Давидов, В.С. Лазарєв, Ю.Д. Красовський, Е.С. Кузьмін, 
И.П. Волков, А.Л. Свенцицький).

У науковій літературі комунікативні здібності визначаються як індивідуально-
психологічні особливості особистості, що забезпечують ефективну взаємодію і 
адекватне взаєморозуміння між людьми у процесі спілкування чи виконання спільної 
діяльності [10]. Організаторські вміння особистості виявляються через її здатність 
швидко й надійно організовувати людей на виконання певної справи.

Процеси спілкування є провідними і домінантно визначають успішність 
психологічної консультативної діяльності. Відповідно, дослідження соціально-
психологічних та педагогічних аспектів формування і психолого-педагогічних умов 
та засобів розвитку комунікативного і організаторського потенціалу особистості 
психолога є одними із ключових аспектів у процесі формування професіоналізму 
психологів освіти.

Шостий фактор пояснює 5,67% дисперсії і передбачає наявність прямого 
зв’язку між наступними особистісними характеристиками: орієнтація на прийняття 
партнера по спілкуванню (0,840), орієнтація на адекватність сприйняття і розуміння 
партнера (0,854), загальна гармонійність комунікативних орієнтацій (0,953) і 
називається «мотиваційні орієнтації у міжособистісних комунікаціях».
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У межах мотиваційних теорій описують міжособистісну комунікацію 

і І.  Ладанов та В.  Узарєва, приділяючи особливу увагу дослідженню основних 
комунікативних орієнтацій та гармонійності їхнього прояву у процесі міжособистісної 
взаємодії [5]. Вони підкреслюють, що міжособистісна комунікація залежить від 
мотиваційної структури партнерів, і виділяють три основні мотиваційні орієнтації 
у міжособистісній комунікації: орієнтація на прийняття партнера по спілкуванню; 
орієнтація на адекватність сприйняття і розуміння партнера; орієнтація на 
досягнення компромісу.

Орієнтація на прийняття партнера по спілкуванню є провідною складовою 
умовою побудови конструктивних стосунків між психологом-консультантом і 
клієнтом, які мають терапевтичне значення. Орієнтація на адекватність сприйняття і 
розуміння партнера по спілкуванню проявляється у психолога-консультанта в умінні 
взаємодіяти з клієнтом без підключення психологічних захистів, без трансферних і 
контртрансферних почуттів.

На формування готовності майбутніх психологів освіти до надання 
консультативної допомоги суттєво впливає сьомий фактор «рівень ригідності – 
пластичності» (0,718), який пояснює 4,64% дисперсії.

Пластичність – ригідність належать до найбільш значимих властивостей 
темпераменту, які називаються також формально-динамічними властивостями 
особистості. Пластичність і ригідність визначаються тим, наскільки легко, швидко 
і гнучко пристосовується людина до зовнішніх впливів, змінює прийоми і способи 
дій, не знижуючи швидкості своєї активності і діяльності пристосовується до нових 
умов чи, навпаки, в мінливих умовах діє інертно, з великими зусиллями змінюючи 
свої звички, думки і судження [3].

Ефективність консультативної роботи психолога освіти буде значно вищою 
за умови його знаходження у «золотій середині» системи «ригідність-пластичність», 
що дозволить йому із меншими зусиллями підлаштовуватися до системи світобачення 
клієнта, його структури цінностей, при стабільному збереженні психологом 
власної точки зору стосовно ключових аспектів обраної ним стратегії надання 
консультативної допомоги.

На формування готовності майбутніх психологів системи освіти до 
здійснення консультативної діяльності суттєво впливає восьмий фактор «уміння 
вислуховувати» (0,840), який пояснює 4,07% дисперсії.

У консультативній діяльності після встановлення рапорту у більшості 
випадків перед психологом постає завдання на виявлення проблеми клієнта. І тут сере 
його умінь і навичок на передній план, як правило, виходять навики вислуховування. 
Уміння психолога вислуховувати у поєднання з його умінням проявляти емпатію, 
разом з розвиненими механізмами рефлексії, комунікативними здібностями та 
сформованими комунікативними установками є ґрунтовною базою для надання 
професійної консультативної допомоги клієнтам.

Слухання є однією з основних ланок процесу спілкування. Від його 
ефективності залежить ефективність спілкування. Ефективному вислуховуванню і 
адекватному розумінню клієнта сприяють нерефлексивне і рефлексивне слухання. У 
літературі з психологічного консультування і психотерапії зазначається, що уміння 
вислуховувати сприяє зокрема: 1) з’ясуванню основних фактів і загальної картини 
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проблемної ситуації клієнта, а також його емоційного ставлення до обговорюваних 
питань; 2) уточненню інформації, концентруванню уваги на важливих для клієнта 
сферах діалогу; 3) створенню атмосфери довірливих стосунків; 4) структуруванню 
насиченої, часто не логічної за викладом інформації; 5) активізації і поглибленню 
обговорення, зведенню до цілісного бачення розрізнених фактів, показу рівня 
розуміння психологом суті повідомленої клієнтом інформації тощо.

На формування готовності майбутніх психологів освіти до здійснення 
консультативної діяльності суттєво впливає дев’ятий фактор «рефлексія» (0,773), 
який пояснює 3,59% дисперсії.

Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що на сучасному етапі 
розвитку психології ряд учених (Н.Г. Алєксєєв, І.Д. Бех, Н.І. Гуткіна, В.Н. Зарецький, 
І.С.  Кон, О.Р.  Новикова, В.В.  Рубцов, І.М.  Семенов, С.Ю.  Степанов, А.Т.  Тюков, 
А.Б.  Холмогорова, Г.П.  Щедровицький та ін.) досліджують рефлексію у чотирьох 
основних аспектах: інтелектуальному, комунікативному, кооперативному та 
особистісному. Виходячи з цього, у психології рефлексію трактують як: 1)  уміння 
виділяти, аналізувати і співвідносити з предметною ситуацією власні дії. У цьому 
колі досліджень сформувалось поширене розуміння феномену рефлексії як 
спрямованості мислення на самого себе, на власні процеси і продукти; 2)   процес 
і структуру діяльності, і, по-друге, як механізм природного розвитку діяльності; 
3) процес осмислення особистісних змістів (образів особистості, з якими ототожнює 
себе “я”), який призводить до їх поступальних змін і породжує новоутворення 
особистості [8].

Розглядаючи рефлексію як механізм розвитку систем, що самоорганізуються, 
М.С.  Міріманова наголошує, що рефлексія є способом поглянути на себе начебто 
з боку, причому моделі такого погляду можуть бути доволі різними. Можна 
спрямувати свій уявний погляд на себе і спробувати спостерігати за собою як певним 
об’єктом. Рефлексія може бути способом розуміння себе за допомогою іншого 
(соціальна рефлексія). Суб’єкт, намагаючись зрозуміти іншу людину шляхом аналізу 
її ставлення до нього, її вчинків і поведінки, моделює у своїй свідомості її бачення 
його як суб’єкта взаємодії. Кожна його нова модель у певному сенсі і є те «дзеркало», 
у якому суб’єкт бачить своє відображення, отримує інформацію про себе і свої 
стосунки з оточуючими [8].

З такої ж позиції описує рефлексію і Г.М.  Андрєєва, наголошуючи, що 
здатність до рефлексії є системною якістю особистості, тому рефлексія – це не просто 
знання чи розуміння іншої людини, це своєрідний подвійний процес «дзеркальних» 
відображень один одного, відтворення внутрішнього світу іншої людини, у якому 
присутній «образ» партнера.

Досить поширеним є твердження, що психоконсультант, так само як і 
психотерапевт, «працює власною особистістю», яка є його робочим інструментом. 
Саме тому фактично головним показником сформованості у психолога готовності до 
надання консультативної допомоги є досконалість даного інструменту професійної 
діяльності, пропрацьованість його слабких сторін, уміння ефективно його 
використовувати, а головне – відкритість новому досвіду і власним переживанням. 
Цьому сприяють і це забезпечують добре розвинені у психолога механізми рефлексії.

На формування готовності майбутніх психологів освіти до надання 
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консультативної допомоги також суттєво впливає десятий фактор 
«життєстійкість», який пояснює 3,38% відсотка дисперсії.

Поняття життєстійкості знаходиться на перетині теоретичних поглядів 
екзистенційної психології і прикладної галузі психології стресу. Термін hardiness, що 
був введений С.  Мадді у 1984 році, перекладається, як «міцність», «витривалість». 
Д.О. Леонтьєв запропонував назвати дану властивість особистості, описану С. Мадді, 
«життєстійкість» [7]. Концепція життєстійкості вивчається у тісному зв’язку з 
питаннями опанування стресу.

На думку Д.О. Леонтьєва, життєстійкість являє собою систему переконань 
про себе, про світ, про відносини зі світом. Це диспозиція, що включає в себе 
три відносно автономних компоненти, три життєві установки: зобов’язання 
(включеність), контроль, прийняття ризику (виклик). Вираженість даних 
компонентів і життєстійкість у цілому перешкоджають виникненню внутрішньої 
напруги у стресових ситуаціях за рахунок опанування стресів і сприйняття їх як 
менш значимих. Компоненти життєстійкості розвиваються у дитинстві і частково у 
підлітковому віці, хоча їх можна свідомо розвивати і пізніше. У своїх дослідження 
Д.О. Леонтьєв зазначає, що життєстійкість дозволяє успішно справлятися не лише з 
власною тривогою і стресом, а й з тривогою і стресами у інших людей [7].

Відповідно, провідним завданням при підготовці майбутніх психологів 
освіти є формування у них життєстійкості як особистісної характеристики, як 
особливого петтерну установок і навичок, що сприяють перетворенню зміненої 
життєвої ситуації у ситуацію нових можливостей. 

Отже, спираючись на результати аналізу науково-методичної літератури 
з питань готовності суб’єкта до професійної діяльності і  отримані у ході 
проведення експериментального дослідження дані, ми можемо зробити висновок 
про те, що сформованість готовності майбутніх психологів освіти до здійснення 
консультативної діяльності передбачає збалансованість розвитку мотиваційних, 
комунікативних, організаційних, стресостійких, творчих та емоційних параметрів 
поведінки психолога, що забезпечують його готовність до повноцінної професійної 
діяльності. Виходячи з цього, можна стверджувати, що готовність психолога освіти 
до консультативної діяльності є цілісною особистісною якістю і за своєю сутністю є 
структурою.

Результати факторного аналізу будуть використані нами у подальшому 
для оптимізації психолого-педагогічних умов формування готовності майбутніх 
психологів освіти до надання консультативної допомоги.
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ДифференцироВаннЫй ПоДхоД В оБУчении и оБразоВании

До сих пор общепринятого подхода к раскрытию сущности понятия 
«дифференциация обучения» не существует. Большинство специалистов под 
дифференциацией понимают такую форму организации обучения, при которой 
происходит учет типологических индивидуально-психологических особенностей 
учащихся и особая взаимосвязь учителя и учеников  [2].

В трудах Ю. К. Бабанского, И. С. Якиманской, А. В. Фурман, В. Н. Каптеликина 
дифференциация трактуется в основном как особая форма организации обучения 
и организации коммуникации учителя – учеников с учетом индивидуально-
психологических особенностей учащихся [1, 2, 3].

Е. А. Певцова, И. Унт рассматривают дифференциацию обучения, как 
процесс, направленный на развитие способностей, интересов школьников, на 
выявление их творческих возможностей.

В Концепции дифференциации обучения сформулированы основные цели 
дифференциации образования, определяемые с трех позиций: 

1) с психолого-педагогических позиций цель дифференциации – 
индивидуализация обучения, основанная на создании оптимальных условий для 
выявления и учета в обучении склонностей, развития интересов, потребностей и 
способностей каждого школьника; 

2) с социальной точки зрения цель дифференциации – целенаправленное 
воздействие на формирование творческого, интеллектуального, профессионального 
потенциала общества, вызываемого на современном этапе развития общества 
стремлением к наиболее полному и рациональному использованию возможностей 
каждого члена общества в его взаимоотношениях с социумом; 

3) с дидактической точки зрения цель дифференциации – решение 
назревших проблем школы путем создания новой методической системы 
дифференцированного обучения учащихся, основанной на принципиально иной 
мотивационной основе.

Таким образом, сущность принципа дифференцированного подхода в 
обучении, состоит в учете индивидуальных особенностей учащихся в учебном 
процессе с целью активного управления ходом развития их умственных и 
физических возможностей. Индивидуальный или дифференцированный подход 
предполагает всестороннее изучение учащихся и разработку соответствующих мер 
педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей.

Осуществить дифференцированный подход в обучении возможно, на 
наш взгляд, с помощью реализации личностно-ориентированной парадигмы 
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образования, а также, с помощью всестороннего учета способностей, наклонностей 
и интересов ребенка. 
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ПСихологIчI оСоБлиВоСтI ПерIоДУ ЮноСтI 

 У юнацькому віці, виділяються дві явно протилежні тенденції у сфері 
спілкування та взаємодії з іншими людьми: розширення кола спілкування - з одного 
боку, і зростаюча індивідуалізація, відокремлення від соціуму - з іншого боку. [3].
 Перша тенденція проявляється у прагненні до ідентифікації (“уподібнення”) з 
іншими людьми. Це явище зовні проявляється у збільшенні часу, який “витрачається” 
на спілкування (3-4 години на добу в будні, 7-9 годин - у вихідні та святкові дні), в 
істотному розширенні соціального простору (“охоплення”) спілкування, і, нарешті, в 
особливому феномен, що отримав назву «очікування спілкування», - виступаючому 
в самому пошуку його, у постійній готовності до контактів. [1, с.193].
 Високий рівень потреби у спілкуванні, виявляється в розширенні його кола 
і загальних інтересів, - пояснюється активним соціальному, розумовому і фізичним 
розвитком юнаків і дівчат, у зв’язку з цим, розширенням кола їх пізнавальних 
інтересів по відношенню до оточуючих людей і до навколишнього світу в цілому. [9,8]
 Важливою обставиною в цьому питанні є і зросла в юнацькому віці потреба 
у спільній діяльності (“взаємодії”): вона багато в чому і знаходить своє задоволення в 
спілкуванні. [11].
 В юності зростає необхідність, з одного боку, в новому досвіді, а з іншого - у 
визнанні індивіда як особистості, в захищеності, надійності та безпеки,, в емоційній 
інтимності і якоїсь таємності. Це також визначає зростання потреби юнацтва у 
спілкуванні з оточуючими людьми, зростання потреби бути прийнятими ними, 
потреби бути визнаними суспільством. [10, с. 273].
 Друга закономірність, яка проявляє себе в спілкуванні в юності, - це 
психологічна тенденція до індивідуалізації та до соціального відокремлення. Про 
цю тенденцію свідчить суворе розмежування юнацтвом природи (характеру) 
взаємовідносин з оточу ючими, висока вибірковість у дружніх уподобаннях, часом 
максимальна вимогливість до спілкування в діаді. Прагнення до відокремлення 
- це прагнення захистити свій  унікальний світ від вторгнення сторонніх і, навіть, 
близьких людей, для того, щоб зміцнити своє почуття особистості, щоб зберегти 
свою індивідуальність, реалізувати свое прагнення на визнання. Відокремлення як 
засіб утримання психологічної дистанції при взаємодії з іншими людьми дозволяє 
юнацтву «зберігати своє обличчя» на емоційному і раціональному рівні спілкування. 
[15].
 Говорячи про соціально-психологічниi потреби в уподібненні і у 
відокремленні, треба так само мати на увазі, що розвиток особистості (особливо - 
в юності) можна розглядати як процес двоєдиний. З одного боку, це уподібнення 
(“звірення” з кимось) себе іншим людям у процесі спілкування (соціально-
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психологічна ідентифікація), а з іншого — вiдмiннiсть (“відділення”, “відчуження”) 
себе від інших у чому- то, - в результаті процесу відокремлення. Причому, у 
спілкуванні уподібнення і відокремлення протікають, в юності, в тісній єдності між 
собою [15]. 
 Психічні новоутворення в юнацькому віці мають яскраво виражену вікову 
псіхофілогенетичну специфіку,та схильність до індивідуальних особливостей. 
Юність, на думку В.І. Слободчикова, - завершальна стадія психологічного етапу 
“персоналізації”, періоду перебування самоідентичності [13].
 Головні психічні новоутворення (“придбання”) юнацького віку: глибока 
рефлексія; розвинуте усвідомлення власної індивідуальності; формування 
конкретних життєвих планів; готовність до самовизначення в професії; установка на 
свідому побудову власного життя; поступове “вростання” (входження) у різні сфери 
життя і діяльності ; розвиток самосвідомості; активне формування світогляду  [2,4]
 Однак, емоційні труднощі та психологічно хворобливе протікання 
юнацького віку - побічні і не загальні властивості юності. Існує, мабуть, загальна 
закономірність, що діє в псіхофілогенезi і в псіхоонтогенезi, згідно з якою разом з 
рівнем самоорганізації та саморегуляції індивіда підвищується емоційна чутливість, 
але одночасно, зростають і можливості психологічного захисту. Коло чинників, 
здатних викликати у людини емоційне збудження (емоційну реакцію), в юнацькому 
віці розширюється. Різноманітніше стають способи вираження емоцій, збільшується 
тривалість емоційних реакцій, що викликаються короткочасним роздратуванням. 
Разом з цим, відбувається ускладнення і розвиток механізмів психологічного захисту 
і форм поведінки особистості в конфлікті [14]
 Емоційні зміни в період юності багато в чому визначаються механізмами 
психологічного захисту, які використовують юнаки та дівчата в якості способу 
адаптації до мінливих зовнішніх та внутрішніх умов: зростання соціальної 
відповідальності, необхідність слідувати соціальним нормам, збільшення потреб на 
тлі нестачі можливостей їх задовiльнення, зміна пріоритетів в мотиваційній сфері і 
т.д. [12].
 «Лише до кінця юнацького віку молода людина починає реально 
опановувати захистнi механізми, які не тільки дозволяють йому зовні захищати себе 
від стороннього вторгнення, а й зміцнюють його внутрішньо. Рефлексія допомагає 
передбачити можливу поведінку іншого і підготувати зустрічні дії, які відсунуть 
безапеляційне вторгнення; зайняти таку внутрішню позицію, яка може захистити 
більше, ніж фізична сила. У цей період життя людина вирішує, в якій послідовності 
він прикладе свої здібності для реалізації себе в праці і в самому житті », - пише В.С. 
Мухіна. [7, с.109].
 Таким чином як відзначають такі вчені як: Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова 
Л.М., Дубровіна І.В., Прихожан А.М., Зацепін В.В., Мухіна В.С., та інші,  в період юності 
спостерігаються такі психологічні особливості розширення сфери спілкування - з 
одного боку, і зростаюча індивідуалізація, відокремлення від соціуму - з іншого боку. 
Високий рівень потреби у спілкуванні, активним фізичним, розумовим і соціальним 
розвитком юнаків і дівчат, що зросла в юнацькому віці потреба у спільній діяльності, 
необхідність, з одного боку, в новому досвіді, а з іншого - у визнанні, в захищеності, 
в емоційній інтимності. Прагнення до відокремлення - це прагнення захистити 
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свій унікальний світ від вторгнення сторонніх, підвищується емоційна чутливість, 
але одночасно, зростають і можливості психологічного захисту. Різноманітніше 
стають способи вираження емоцій, збільшується тривалість емоційних реакцій, що 
викликаються короткочасним роздратуванням.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Педагогическая психология.

гера т.і.
старший викладач кафедри психології Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка

тренінгоВі технології В СиСтемі ПСихологічного СУПроВоДУ 
ПроцеСУ ПрофеСіоналізації інженеріВ-ПеДагогіВ

Психологічний супровід професіоналізації студентів ВНЗ спрямований 
на підвищення ефективності педагогічних впливів психологічними засобами, щоб 
допомогти майбутнім фахівцям реалізувати себе в професійній діяльності. Мета 
психологічного супроводу – повноцінна реалізація професійно-психологічного 
потенціалу особистості та задоволення потреб суб’єкта діяльності. Сучасними 
психологами структуровано завдання психологічного супроводу, виходячи з 
його функцій. Однак нез’ясованим залишається питання універсального способу 
організації психологічного супроводу, який би уможливив реалізацію вказаних 
завдань комплексно і з найменшими витратами для усіх суб’єктів професійно-
освітнього процесу.

За результатами пілотажного дослідження, можемо сформулювати 17 запитів 
освітнього закладу та його вихованців до психологічного супроводу професіоналізації 
інженерів-педагогів: 1) навчитися регулювати власну працездатність, 2) попереджати 
емоційне вигорання, 3) раціонально розподіляти фізичні та психічні зусилля на всіх 
етапах виконання виробничих функцій;4) виявляти власні спонукальні ресурси, 4) 
вміти підбадьорити себе, коли щоденна праця стає рутиною, 5) вчасно виявляти своє 
місце у вибраній професії та запобігати розпорошенню зусиль у процесі навчання 
фахових умінь (уникнення зайвих етапів і закладів освіти), 6) організовувати свою 
роботу так, щоб інші люди не заважали її виконувати, 7) самому контролювати 
досягнення результатів професійної праці, 8) самому ініціювати власний кар’єрний 
ріст, 9) виробити навички ефективної організації навчання і праці (ознайомлення 
з новітньою НОП, з новими технологічними засобами праці, психологічними 
техніками результативної співпраці в колективі), 10) бути готовим до вікових криз 
і попереджати професійну стагнацію в кризові періоди, 11) знання особливостей 
розвитку самої професії та закономірностей динаміки професійної діяльності, 12) 
знання критеріїв власної професійної компетентності, 13) розвивати професійну уяву 
(для передбачення результатів власної праці та вміння швидко приймати адекватні 
рішення), 14) вміння отримувати задоволення від професійної роботи, 15) здатність 
робити свою роботу цікавою й удосконалювати її, 16) вміння перетворювати власну 
професійну майстерність на предмет навчання своїх учнів, 17) здатність бути 
прикладом творчої самореалізації у професії для своїх учнів.

На основі психологічної структури діяльності ці запити можна класифікувати 
за їхньою причетністю до відповідного структурного елементу щонайменше на 4 
групи: 1) запити щодо психогенетичного компоненту (щодо працездатності суб’єкта 
й ефективності його діяльності відповідно до індивідуального стилю останньої); 2) 
запити мотиваційно-ціннісного характеру (щодо особистісних сенсів як підґрунтя 
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інтенційної спроможності суб’єкта діяльності, щодо внутрішніх і зовнішніх 
спонук професійної діяльності й усвідомлення фахівцем особистих здібностей, 
нахилів і можливостей); 3) запити організаційно-регулятивного плану (щодо 
доцільного планування інженером-педагогом процесу власної професіоналізації, 
щодо визначення загальної та спеціальної компетентності як критеріїв якості 
фахової підготовки, щодо вольової регуляції діяльності); 4) запити щодо творчої 
самореалізації особистості у професійній діяльності.

Теоретичні узагальнення актуального стану досліджуваної проблеми 
можна представити трьома блоками інформації. Перший – сучасні дослідження 
психологічного супроводу як нової для України практики психологічної допомоги 
суб’єктам освітнього процесу, віддзеркалені в публікаціях С. Максименка, Н. 
Чепелєвої, В. Чудакової, О. Савицької, О. Артемчук, О. Скрипченка, Л. Долинської, 
З Кісарчук, Л. Дзюбко, Г. Онищенко, Т. Юрченко, В. Панка, В. Маценко, В. Панка, 
В. Острової, Я. Чаплак, Д. Романовської. Вони віддзеркалюють інформацію про 
предмет, завдання, етапи реалізації психологічного супроводу студентів ВНЗ, яку 
ми переструктурували в циклічний механізм його дії (див. схему 2). Цей механізм 
закладає підґрунтя логічної процесуальної організації комплексної технології 
психологічного супроводу.

Схема 2. циклічний механізм дії психологічного супроводу студентів Внз.
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Другий блок інформації складають результати впровадження в систему 

освіти тренінгу як однієї з інноваційних педагогічних технологій, представлені О. 
Луганцевою, В. Андрущенком, Г. П’ятаковою і Н.Заячківською, В. Бондарем та ін. 
Вони визначають тренінг як одну з провідних технологій навчання у вищій школі, 
що дозволяє підвищити ефективність засвоєння знань як підґрунтя професійної 
компетентності та вироблення необхідних умінь і навичок навчальної та трудової 
діяльності.

Третій блок узагальненої інформації – досвід застосування власне 
психологічного тренінгу в професійному навчанні (в тому числі – бізнес-тренінгу 
в роботі з кадрами), віддзеркалений у публікаціях С. Щеколдіної, М. Кіпніса, Е. 
Кристофер, Л. Сміт, Д. Лі, І. Малкіної-Пих, Х. Міккіна, Ю. Ємєльянова, Т. Яценко, 
В. Чудакової, Л. Петровської, І. Вачкова, Д Котикової, Г. Базарової, В. Ромека, С. 
Макшанова, О. Сидоренка, Л. Шепелєвої, М. Васильєвої, А. Грецова, О. Тюпті, М. 
Обозова. Вони виділяють психотерапевтичну, психокорекційну та розвивальну 
спрямованість тренінгу як психотехнології в роботі з людськими ресурсами 
(HR-технології). Цінними для нашого дослідження є обґрунтовані в цих працях 
психологічні механізми й техніки тренінгів саморегуляції (аутогенне тренування, 
тренінг біологічного зворотного зв’язку), комунікативних тренінгів (поведінковий 
тренінг, моделювання педагогічних ситуацій, соціально-психологічний тренінг, який 
включає соціально-перцептивний, інтерактивний і власне тренінг комунікативних 
умінь), тренінгів особистісного зростання (тренінг самопізнання, який включає 
тренінг когнітивної орієнтації, психосинтетичний, тренінг сенситивності, 
асертивності, впевненості в собі тощо), тренінгів креативності (інтеграція 
тренінгової дії, спрямованої на актуалізацію особистісних креативних ресурсів, і 
тренінгу навчання творчості). А також перетворювальна, корекційна, профілактична 
й адаптаційна функції тренінгів.

Отже, тренінгові технології, пов’язані з підготовкою професіоналів різних 
сфер діяльності, вже функціонують, по-перше, у сучасній вищій школі як одна з 
особистісно орієнтованих інноваційних освітніх технологій і, по-друге, у сфері 
психологічного супроводу ведення бізнесу як широка психологічна практика 
бізнес-тренінгів у контексті HR-технологій (робота з персоналом, організаціями, 
корпоративною субкультурою, акмекультурою тощо). Інтегруючи підсумки 
теоретичних досліджень, узагальнених нами в другому і третьому інформаційних 
блоках, можемо представити можливості психологічного супроводу освітнього 
процесу ВНЗ, які виникають із застосуванням у ньому тренінгових технологій, 
за допомогою такої схеми. (див. Схема 3.). Ці узагальнення закладають підґрунтя 
структурної організації комплексної технології психологічного супроводу 
професійно-освітнього процесу ВНЗ.

З огляду на проведений аналіз актуального стану дослідженості проблем 
тренінгових технологій у професійному навчанні та психологічного супроводу 
майбутніх інженерів-педагогів, пропонуємо розширити цей супровід професійно 
зорієнтованим психотренінгом. Вивчивши і проаналізувавши вітчизняні та 
зарубіжні результати досліджень у сфері професійної підготовки, ми не знайшли 
аналогії такого тренінгу.

Особливість нашого підходу до впровадження тренінгової технології в 
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систему психологічної служби ВНЗ полягає в перенесенні акценту з поведінкової дії 
тренінгу (педагогічне тлумачення тренінгу – вправляння, вироблення конкретних 
умінь і навичок, професійних дій і операцій) на його внутрішню, психологічну 
– когнітивну, емоційну та вольову – дію (психотренінг – зміна способу бачення 
й розуміння ситуації та власної особистості, модифікація системи репрезентації 
професійного світу, прийняття рішення, самоорганізація і розвиток власних 
професійно-цінних рис тощо). Загалом, під професійно зорієнтованим тренінгом 
ми розуміємо спеціально організований вид особистого виховного, навчального, 
професійного, комунікативного тощо досвіду майбутнього інженера-педагога, 
мета якого співпадає з метою його професійної підготовки – формування його 
особистісно-професійної готовності до фахової праці. 
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Окремі спроби застосування психотренінгу в освітньому процесі ВНЗ вже є, 
пошук таких методів виховного, дидактичного та – широко – освітнього впливу, які 
допомогли б інспірувати розвиток особистості професіонала, є досить ефективним. 
Доведено, що Т-група створює умови формування в її учасників відповідальності 
за себе і своє соціальне та професійне оточення. Її головна заслуга в тому, що саме 
вона детермінує особистісне і професійне зростання, оскільки: по-перше, може 
відрегулювати якість перцепції особистості, включаючи чутливість до власних і 
чужих потреб; поглибити розуміння людини і розвинути здатності до вироблення 
альтернативних методів отримання здорової сатисфакції (задоволення від праці, 
професії, життя загалом); по-друге, може підняти повагу особистості до себе і 
допомогти акцептувати (прийняти) себе та інших; по-третє, може привити учасникам 
почуття нормальної самоідентифікації, допомогти зрозуміти свою самість і виробити 
адекватне почуття власної неповторності. Загалом, тренінгові технології в системі 
психологічного супроводу майбутніх інженерів-педагогів являють собою спеціальну 
організацію педагогічно доцільних умов особистісного (на рівні з предметним) 
навчання фахівців з опорою на психотехнічну активацію їхнього індивідуального 
досвіду.

Отже, теоретичний аналіз тренінгових технологій у системі психологічного 
супроводу освітнього процесу показав, що тренінг є, з одного боку, інноваційною 
педагогічною технологією, спрямованою на формування професійної компетентності 
майбутніх фахівців, а з іншого – ефективним засобом психокорекції та формування 
психологічної аутокомпетентності особистості. Тому для оптимізації процесу 
професіоналізації доцільним є впровадження професійно зорієнтованого тренінгу 
майбутніх інженерів-педагогів у систему їхнього психологічного супроводу.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Педагогическая психология.

зимянський а.
старший викладач кафедри психології Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка

ПСихологічні оСоБлиВоСті ПоВеДінКоВої СКлаДоВої моральної 
СамоСВіДомоСті ПіДлітКіВ

Поведінкова складова моральної самосвідомості (МС) виявляється 
у  актуалізації форм поведінки, які здійснюють у ситуаціях моральних колізій, 
найчастіше тоді, коли розв’язуються різні моральні конфлікти у групі однолітків та в 
неузгоджених стосунках з дорослими. Прогнозуючи власні дії і вчинки особистість 
тим самим демонструє особливості прояву моральної поведінки, зокрема, моральної 
саморегуляції, яка пов’язана з різними видами самоконтролю, морального вибору 
окремих дій та поведінки. Дослідження показали, що вибір вчинку залежить від 
домінуючих моральних позицій, критичного ставлення до власних неетичних вчинків, 
уміння активно виступати на захист слабкої людини, осуду негативних моральних 
якостей іншого [2]. 

Поведінкова (регулятивно-вольова) складова моральної самосвідомості 
підлітка проявляється на трьох рівнях: високий, середній і низький. Критеріями 
виділення рівнів розвитку поведінкової складової є: 1) рівень розвитку моральної 
саморегуляції; 2) сформованість морального самоконтролю; 3) здатність до 
морального вибору та моральних вчинків; 4) прояви моральних вчинків та дій.

Високий рівень розвитку поведінкової (регулятивно-вольової) складової 
передбачає високий рівень розвитку моральної саморегуляції, морального 
самоконтролю, моральних виборів та моральних вчинків. Завдяки вольовим зусиллям 
підліток здатен зусиллям блокувати спонтанні імпульси і дії, які суперечать його 
моральним принципам; у нього наявні навички, що дозволяють контролювати власні 
емоційні стани, стримувати почуття гніву, образи, здатен критично ставитися до 
власних неморальних вчинків, уміє відстоювати моральні позиції, активно виступати 
на захист приниженої людини, володіє знаннями про мораль, етику і культуру 
взаємин між людьми та усвідомлення її цінності. Поведінка відповідає моральним 
і суспільним нормам, характеризуються свідомим вибором і альтруїстичними 
мотивами.

Для підлітків із середнім рівнем розвитку притаманна  недостатня 
саморегуляцію та самоконтроль; демонстративність, а інколи і виконавський тип 
морального вибору; егоїстичними і ситуативними мотивами в моральних вчинках, 
що свідчить про відсутність особистісної значущості реалізації моральної поведінки.

Низький рівень розвитку поведінкової (регулятивно-вольової) складової 
характеризується низьким рівнем самоволодіння, самодисципліни, не уміння 
критично ставитись до себе, рідко обмежує і блокує свої бажання і звички, настрій 
й афекти, моральний вибір є не усвідомленим, здійснюється за виконавським 
типом. Поведінка не відповідає вимогам, що ставляться, як внаслідок недостатності 
знань, так і через недостатній розвиток мотиваційної сфери. Здебільшого поведінка 
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визначається егоїстичним вибором, без врахування інтересів інших.

Констатувальний етап експерименту засвідчив, що моральна поведінка 
підлітків значною мірою зумовлюється їхніми віковими особливостями, рівням 
знань про основи моралі, норми поведінки. Залежно від активності та стійкості 
особистісного вибору, здатності до моральних вчинків та моральної саморегуляції 
виділено три рівні моральної поведінки підлітків – високий, середній і низький.

Узагальнені результати дослідження поведінкової складової моральної 
самосвідомості представлені у табл. 1.1 – 1.9. Нами встановлено, що високий рівень 
моральної поведінки  відзначається тільки у 17 % досліджуваних, що свідчить про 
їх схильність до самокритики й осуду власних неморальних вчинків, прагнення 
залишатися незалежними, не пристосовуватися до поглядів і думок інших людей, 
готовність активно захищати несправедливо скривджену людину. Середній рівень 
моральної поведінки виявлено в 51,1% підлітків, які більшою мірою схильні до 
осуду негативних моральних якостей, але, боячись вступати у пряму конфронтацію 
з їх носіями, активно їм не протистоять, перекладаючи відповідальність на 
інших. Вважають, що самокритика не повинна обмежувати їх життя. Низький 
рівень моральної поведінки відзначається у 31,9 % підлітків, для яких характерно 
ігнорування власних зобов›язань перед іншими, байдуже ставлення до власних 
негативних моральних якостей, відсутність бажання дотримуватися моральних 
норм (див. табл. 1.1). 

Таблиця 1.1
Рівень розвитку поведінкової складової МС підлітків (7 і 9 класи)

№ Рівень розвитку когнітивної складової К-сть %
1. Високий 39 17,0
2. Середній 117 51,1
3. Низький 73 31,9
4. ВСЬОГО 229 100

розглянемо вікові тенденції розвитку поведінкової складової. 
аналіз даних показує, що у розвитку цієї складової не виявлено однозначних 
тенденденцій, зокрема виявлено незначне (3,1%) збільшення кількості підлітків 
з високим рівнем та одночасно збільшення на 5,2% кількості підлітків з середнім 
рівнем розвитку цієї складової (див. табл. 1.2 – 1.3).

Таблиця 1.2
Рівень розвитку поведінкової складової МС семикласників

№ Рівень розвитку когнітивної складової К-сть %
1. Високий 18 15,5
2. Середній 64 55,2
3. Низький 34 29,3
4. ВСЬОГО 116 100
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Таблиця 1.3

Рівень розвитку поведінкової складової МС дев’ятикласників
№ Рівень розвитку когнітивної складової К-сть %
1. Високий 21 18,6
2. Середній 53 46,9
3. Низький 39 34,5
4. ВСЬОГО 113 100

Учні сьомого класу характеризуються бурхливим протестом і запереченням 
будь-яких форм моральних вимог, а натомість висувають власне бачення 
моральних цінностей, норм та якостей, виробляють нові якості відповідно до 
вимог, які висуваються соціумом. У дев’ятому класі кількісні значення показників 
моральної саморегуляції поведінки ідентичні показникам у сьомому класі, проте 
вони характеризуються суттєвими, якісними змінами, що полягають у переході до 
особистісного прийняття кола знань та сформованих моральних якостей, що реально 
діють.

У старших підлітків особистісна саморегуляція спостерігається в колі 
референтних осіб, заради яких вони здатні офірувати власними інтересами. У 
значущих стосунках вони приймають відповідальні рішення й реалізують їх. У 
внутрішньогрупових стосунках намагаються не перекладати тягар спільних справ 
на інших, одночасно у родинному оточенні не проявляють подібної ініціативності. 
Всім тим, до кого переймаються довірою і повагою, можуть підставити своє плече у 
важку хвилину.

Розглянемо статтеві відмінності у розвитку поведінкової складової. У 
дослідженні виявлено досить значні статеві відмінності у розвитку поведінкової 
складової моральної самосвідомості дітей підліткового віку. Якщо з низьким рівнем 
розвитку виявлено 13,9% дівчат, то серед хлопців – 50%, відповідно на високому 
22,6% і 11,4% (див. табл. 1.4 – 1.5).

Таблиця 1.4
Рівень розвитку поведінкової складової МС хлопців-підлітків (7 та 9 клас)

№ Рівень розвитку когнітивної складової К-сть %
1. Високий 13 11,4
2. Середній 44 38,6
3. Низький 57 50,0
4. ВСЬОГО 114 100
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Таблиця 1.5

Рівень розвитку поведінкової складової МС дівчат-підлітків (7 та 9 клас)
№ Рівень розвитку когнітивної складової К-сть %
1. Високий 26 22,6
2. Середній 73 63,5
3. Низький 16 13,9
4. ВСЬОГО 115 100

Статеві відмінності проявляються як серед семикласників, так і серед 
дев’ятикласників. так, серед семикласників високий рівень розвитку виявлено у 
22,8% дівчат і тільки у 8,5% хлопців. низький рівень розвитку виявлено у 8,8% 
дівчат і у майже половини хлопців (49,1%) (див. табл. 1.6 – 1.7).

Таблиця 1.6
Рівень розвитку поведінкової складової МС хлопців-підлітків (7 клас)

№ Рівень розвитку когнітивної складової К-сть %
1. Високий 5 8,5
2. Середній 25 42,2
3. Низький 29 49,1
4. ВСЬОГО 59 100

Таблиця 1.7
Рівень розвитку поведінкової складової МС дівчат-підлітків (7 клас)

№ Рівень розвитку когнітивної складової К-сть %
1. Високий 13 22,8
2. Середній 39 68,4
3. Низький 5 8,8
4. ВСЬОГО 57 100

Серед дев’ятикласників високий рівень розвитку складової виявлено у 
24,4% дівчат і тільки у 14,5% хлопців. низький рівень розвитку виявлено у 19% 
дівчат (збільшилося з віком – виявилася деяка негативна тенденція) і у 51% 
хлопців.

таблиця 1.8
Рівень розвитку поведінкової складової МС хлопців-підлітків (9 клас)

№ Рівень розвитку когнітивної складової К-сть %
1. Високий 8 14,5
2. Середній 19 34,5
3. Низький 28 51,0
4. ВСЬОГО 55 100
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Таблиця 1.9

Рівень розвитку поведінкової складової МС дівчат-підлітків (9 клас)
№ Рівень розвитку когнітивної складової К-сть %
1. Високий 13 22,4
2. Середній 34 58,6
3. Низький 11 19,0
4. ВСЬОГО 58 100

так, дівчата молодшого підліткового віку схильніші до дотримання 
нормативної поведінки і навіть надають перевагу “гіпернормативному” 
середовищу, ніж хлопці. це зумовлено тенденцією хлопчиків активно протистояти 
нормативному світу дорослих. Вони прямо пов›язують норму з обмежуючим 
впливом дорослого. Дівчата терплячіше ставляться до впливу дорослих, їм легше 
адаптуватися до норм, що висуваються дорослими. Вони рідше позиціонують 
«покарання» як наслідок порушення норми – схильні пояснювати необхідність 
нормування прагненням людей до зручності.

Для старших підлітків (9 класи) ситуація докорінно змінюється. Для дівчат 
характерне зменшення “нормативності” поведінки, в той час як у хлопців навпаки, 
зростає прагнення до встановлення норм, яких вони мають додержуватися. Хлопці 
цього вікового етапу зазвичай проявляють “надситуативну активність” і регулюють 
її на власний розсуд. Дівчата ж, навпаки, починають поводитися за принципом 
“терпіти не можу норми і правила” і “за правилами жити нудно, а без правил весело”.

У підлітків-семикласників обох статей поведінкова складова розвинена 
недостатньо. Не завжди намір поводитися морально реалізовується у вчинкові. 
Підлітки поводяться морально ситуативно та на інтуїтивному рівні, в деяких ситуаціях 
прослідковується моральний егоїзм, рідко проявляють співчуття, співпереживання і 
не надають допомоги 

Дев’ятикласники намагаються контролювати прояви своїх емоцій, що 
свідчить про розвиток регулятивно-вольової (поведінкової) складової моральної 
самосвідомості, проявляють заступництво, співчуття, співпереживання та допомогу. 
У них, на відміну від семикласників, спостерігається вищий рівень розвитку та більш 
гармонійна взаємозалежність основних складових моральної самосвідомості.

Отже, в цей період поведінкова складова моральної самосвідомості підлітків 
зазнає важливих змін. У підлітка поступово втрачається залежність від зовнішнього 
контролю і відбувається перехід до самоконтролю. В процесі дорослішання 
саморегуляція поведінки структурується відповідно до Я-морального підлітка. Так, на 
початку підліткового віку відбувається ідеалізація Я-морального і підліток структурує 
свою поведінку відповідно до рефлексивних очікувань інших. При цьому розуміння 
ціннісного змісту цих очікувань ще не призводить до трансформації цінності іншого 
у внутрішній світ особистості. У старших підлітків поведінка структурується з вищим 
осмисленням цінності іншого, які включаються в особистісний простір моральної 
самосвідомості особистості, спостерігається більш високий рівень саморегуляції 
поведінки підлітка, причому відповідно до його Я-морального. 

Констатуємо, що на сучасному етапі розвитку суспільства значній частині 
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підлітків притаманний недостатній рівень сформованості моральної саморегуляції 
поведінки, що зумовлюється як їх віковими особливостями, кризою підліткового 
віку, так і внаслідок послаблення моральних принципів суспільства, морального 
виховання дітей у сім’ї і школі та профілактично-корекційної роботи інститутів 
освіти й виховання. 
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маКиаВеллизм КаК яВление СоВременного оБЩеСтВа 

В человеке всегда существовало стремление убеждать, влиять на других 
людей. Возможно, именно так появилось манипулирование, которое сейчас 
рассматривается как  нарушение прав человека. В 2000 году появляется новое понятие 
«макиавеллизм», основой которого служил образ мыслей, убеждения и поведение  
итальянского историка и дипломата Макиавелли.

Актуальность работы состоит в том, чтобы описать явление макиавеллизма в 
современном обществе, выделить его главные черты, определить качества присущие 
макиавеллистам. 

Макиавеллизм как научная категория широко распространен в зарубежных 
психологических исследованиях, но практически не используется в отечественной 
психологии. В зарубежной психологии проблему макиавеллизма рассматривали 
психологи из Колумбийского университета Ричард Кристи и его ученица Флоренс 
Гейс, этой проблемы также касались Эрик Берн, Дейл Карнеги, Эверетт  Шостром. В 
отечественной психологии исследовали это явление  В. П. Шейнов, В. В. Знаков, Ю. 
А. Ермаков. 

Таким образом, макиавеллизмом зарубежные психологи называют 
склонность человека манипулировать другими людьми в межличностных 
отношениях. 

В отечественной психологии макиавеллизм обычно определяют, как 
склонность человека в ситуациях межличностного общения манипулировать 
другими с помощью тонких, едва уловимых приемов или не физически агрессивными 
способами, такими, как лесть, обман, подкуп или запугивание [1]. Иными словами 
макиавеллизм очень похож на манипуляцию. Но если манипуляция  – это вид 
психологического воздействия, которое ведёт к скрытому возбуждению 
у другого человека намерений, не совпадающих с его существующими 
желаниями, с целью добиться от него выгодного поведения, то макиавеллизм 
– это психологический синдром, основанный на сочетании взаимосвязанных 
когнитивных, мотивационных и поведенческих характеристик, который  
рассматривается как личностная черта и как набор поведенческих стратегий.

Манипуляция и макиавеллизм – понятия, перекрывающие друг друга, 
но не тождественные. Макиавеллевская манипуляция никогда не имеет целью 
воздействовать на кого-то, чтобы что-то или как-то его изменить. Ее основная цель 
– получить то, что нужно. В этом случае другой человек выступает либо средством 
для достижения, либо преградой. Чем больше выражена степень макиавеллизма 
личности, тем меньше ее интересуют люди сами по себе [2]. 

Главными психологическими составляющими макиавеллизма как свойства 
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личности являются, во-первых, убеждение субъекта в том, что при общении с 
другими людьми ими можно и даже нужно манипулировать, во-вторых, навыки, 
конкретные умения манипуляции, которые включают в себя способность убеждать 
других, понимать их намерения и причины поступков. 

Макиавеллизм как личностная характеристика в целом отражает неверие 
субъекта в то, что большинству людей можно доверять, что они альтруистичны, 
независимы, обладают сильной волей.

Итак, можно сделать вывод о том, что сравнительно новое  явление 
макиавеллизма в нашем обществе требует всестороннего изучения. Это явление 
следует отличать от манипуляции и рассматривать его как отдельное явление.
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