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С Е К Ц І Я 1. СОЦІАЛЬНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ
ТА ДОБРОБУТ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

УДК 159.942.5

Надійшла 20.09.2017

І. С. БАХОВ (Київ)

ПРОБЛЕМИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
АМЕРИКАНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ І КОЛЕДЖІВ
Міжрегіональна академія управління персоналом <bakhov@ukr.net>
Стаття присвячена аналізу психічних розладів у студентської молоді США. На
джерельній базі даних американських університетів та психологічних центрів
аналізуються причини виникнення розладів, описані характерні ознаки депресії,
тривожності, залежності, самогубства серед студентів США, пропонуються
діагностика та рекомендації щодо запобігання зазначених видів розладів. Зазначається, що на сьогодні найпоширенішім психічним розладом є депресія у різних ступенях
проявів, яка може включати різні види тривожності. Дослідження, проведенні у студентському середовищі, виявили основні причини виникнення стресових ситуацій у
студентів: надмірна кількість інформації чи відсутність необхідної інформації; нестача часу, перевантаження завданнями, які потрібно завершити за короткий період часу; конфлікт ролей, одночасне виконання різних завдань; невизначеність ролей,
коли студент не знає, що від нього чекають; негативні умови діяльності (шум, відхилення температури в приміщенні, погане освітлення); відкладання своїх незавершених справ.
Ключові слова: психічні розлади, студентська молодь, депресія, тривожність, самогубство, залежність, зловживання.

Вступ. Глобалізаційні процеси у світі сприяють розширенню комунікаційних
можливостей серед молоді, полегшуючи обмін інформацією та досвідом. Водночас
напружений ритм життя веде до збільшення навантаження на психіку студентської
молоді, наслідком чого стають різного типу психічні розлади. Якщо їх запустити,
ці проблеми можуть почати послаблювати здоров’я і навіть загрожувати життю.
Студентська молодь відноситься до особливого соціального прошарку, який характеризується підвищеною сенситивністю, зумовленою віковими особливостями,
високим розумовим навантаженням, нервово-психічним напруженням. Психічні
захворювання нині дуже поширені серед студентів.
Аналіз вітчизняної літератури дозволяє констатувати, що психологічні проблеми студентської молоді залишаються малодослідженими. Концептуальні засади соціальної інтеракції та її зв'язок з освітою як парадигмальний спосіб розвитку соціальної сфери висвітлює український вчений М. Ф. Головатий [7; 8].
Проблему регуляції психічних станів сучасної студентської молоді частково висвітлює Я. О. Плікус [4]; Н. В. Гайова, С. Ф. Кудін, Т. В. Мазур описують шляхи
подолання невротичних станів студентської молоді [1]; О. Г. Гладощук характеризує валеологічні засади психічного здоров’я студентської молоді [2]. Заслуговують на увагу дослідження Ю. Ю. Мосейчука стосовно критеріїв соціальнопсихологічної адаптації студентської молоді та її порушень [3].
Мета статті полягає у характеристиці ознак й симптомів поширених проблем
психічного здоров’я у студентів вищих навчальних закладів США на основі порівняльного аналізу даних американських коледжів та університетів, характеристиці п’ятьох найпоширеніших психічних розладів – депресії, тривожності, самогубства, розладів харчової поведінки і залежності.
© І. Ñ. Áàõîâ, 2017
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Методологія. Для збору даних та їх статистичного аналізу використано інформацію сайтів Американської психологічної асоціації (APA), Американської
Асоціації керівників центрів з психологічного консультування університетів і
коледжів, Американської Національної асоціації з психічних захворювань, Американської асоціації з проблем тривожності й депресії (ADAA), Товариства допомоги особам, що страждають на депресію та біполярний розлад (DBSA), Американських Центрів з контролю і профілактики захворювань.
Теоретична частина. Згідно з дослідженням психічного здоров’я, проведеним
Американською Національною асоціацією з психічних захворювань (NAMI),
кожен четвертий студент має діагностоване захворювання; 40 % не звертаються
по допомогу; 80 % не в змозі впоратися зі своїми обов’язками; 50 % настільки
знервовані, що зчиняли бійки у своєму навчальному закладі.
Депресія серед студентів вищих навчальних закладів виникає у багатьох
формах, а під час опитування, проведеного 2013 р. Американською Асоціацією
керівників центрів з психологічного консультування університетів і коледжів [6]
з’ясувалось, що 36,4 % студентів вищих навчальних закладів США певною мірою
відчувають депресію. Згідно з дослідженням, депресія є головною причиною того,
що студенти кидають навчання, і вузловою проблемою, яка, якщо її запустити,
може призвести до появи інших симптомів чи навіть самогубства. За даними
Американської психологічної асоціації (APA), депресія є найпоширенішим
психічним розладом.
За даними APA, симптоми депресії включають в себе (серед іншого):
– симптоми фізичного самопочуття: зміни в особливостях сну, як збільшення
тривалості сну, так і – частіше – порушення сну. зміни апетиту, включно з або
втратою апетиту, або переїданням;
– емоційні симптоми: смуток, відчуття, що з усім зашиваєшся, відчуття розпачу,
безнадії та безпомічності;
– симптоми, пов’язані з мисленням: песимістичні настрої, важко зосереджуватися і концентрувати увагу, що призводить до труднощів з читанням і виконанням робочих завдань.
Виявлення цих проблем у інших може бути складним, позаяк студенти часто
применшують або просто ніколи не говорять про те, що їх сильно турбує, нерідко
через почуття незахищеності, страх виділятися або зганьбити себе, а колеги легко
можуть поставити один одному неправильний діагноз, іноді погіршуючи ситуацію.
Стреси від перебування далеко від рідної домівки, перебігу навчання і пошуку свого шляху можуть викликати сильне почуття меншовартості. Людина може
почуватися безпорадною, ви немов робите все автоматично, абияк, особливо коли
розумієте, що вас не забавляє те, що повинно було б, на загальну думку. Якщо не
вжити заходів, ці почуття можуть призвести до депресії. Виходячи з цього, важливо знати і як виявляти ознаки депресії, і як залишатися здоровим:
– не тішить те, в чому людина колись знаходила задоволення;
– він/вона більше не відвідує заняття чи колективні заходи;
– він/вона відчуває надмірне роздратування або смуток з приводу любовних
стосунків у своєму житті;
– на більшість речей він/вона реагує негативно або байдужно;
– він/вона часто говорить про смерть або самогубство.
Слід усвідомлювати свою власну можливу схильність до депресії. Знання
того, як дати раду стресові, почуттю самотності, ностальгії і глибокому сумові,
може допомогти вам усвідомити, коли ви занурюєтесь у депресію. Але багатьом,
хто вже у депресії, важко зазирнути до себе всередину. Депресія може являти
собою послідовність безрадісних думок і почуттів непотрібності й нікчемності.
Коли ви у депресії, самоаналіз і самоосмислення не завжди можливі, але важливо спробувати.
Поставте собі такі запитання:
– чи відчували ви коли надмірний смуток або розпач?
– чи були у вашій родині випадки депресії?
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чи починали ви тяжко пиячити або вживати наркотики для полегшення розпачу й безвиході?
– чи бували у вас нав’язливі думки про смерть або самогубство?
Якщо ви ствердно відповіли на будь-яке з вищенаведених запитань, спробуйте зв’язатися зі своїм постачальником першої медичної допомоги або студентською
поліклінікою з метою оцінки стану психічного здоров’я.
Якщо говорити про варіанти допомоги за межами закладу, велику роль також
відіграють групи підтримки. У США Товариство допомоги особам, що страждають
на депресію та біполярний розлад (DBSA), має зручного географічного покажчика, який допомагає DBSA підтримувати зв'язок з групами підтримки на всій території Сполучених Штатів. Аналогічно, Американська асоціація з проблем тривожності й депресії теж пропонує комплекс корисних засобів підтримки.
Тривожність. За даними Американської асоціації з проблем тривожності й
депресії (ADAA), тривожні розлади є нині найпоширенішим психічним захворюванням у США.
Згідно зі звітом організації, тривожними розладами уражені 40 мільйонів дорослих американців, віком старших за 18 років, проте лише одна третина з них
звернулися по медичну допомогу і пройшли лікування. У ADAA кажуть, що майже
75 % уражених тривожним розладом зазнають першого нападу до досягнення ними
22-річного віку. Типи тривожного розладу можуть включати (серед іншого):
Генералізований тривожний розлад (ГТР). Постійна, тяжка тривожність, що
заважає повсякденній діяльності.
Обсесивно-компульсивний розлад (ОКР) – необґрунтовані думки, страхи і
нав’язливі ідеї, що призводять до повторюваної поведінки або нав’язливих ідей.
Панічний розлад – характеризується частими раптовими нападами страху, паніки і постійною боязкістю.
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – стан, викликаний участю або
присутністю при жахливій події.
Соціально тривожний розлад (СТР) – розлад, за якого повсякденне спілкування і взаємовідносини викликають ірраціональну тривогу, страх, сором’язливість
і замішання.
Симптоми тривожних розладів можуть іноді прийматися за повсякденний
стрес або просто відноситися на рахунок чиєїсь надмірної заклопотаності. Залежно від реакції вашого тіла на підвищені рівні вмісту певних хімічних речовин,
напади паніки можуть видаватися фізичним нездужанням, як от серцевий напад
або головний біль напруги.
Студенти очних відділень можуть розраховувати на відносно доступні варіанти лікування, а ADDA веде список недорогих планів лікування і доступних вам
коштів [9].
Період навчання у вищому навчальному закладі є стресогенним часом. І студенти можуть припускати, що зіткнуться з різноманітними очікуваними і непередбачуваними стресогенними чинниками упродовж всього свого навчання. Річ почасти в тому, що симптоми можуть мати вигляд звичайного стресу або
тривожності, а люди переживають стрес по-різному.
Якщо ви вважаєте, що хтось вам знайомий може мати тривожний розлад,
будьте активним слухачем, коли той відчуває напруження або тривогу, і допоможіть йому дізнатися про наступні кроки, що їх він має зробити. Уникайте критики або применшення серйозності його симптомів і заохочуйте свого друга застосовувати стратегії долання незгод, що допомагають уникати проблем або ще
більшої тривожності (як от рекомендовані ADDA).
Крім того, як зазначалося вище, ADDA склала перелік методів долання незгод
для допомоги студентам у житті з тривожністю, які ви, можливо, теж візьмете до
уваги [5].
Самогубство є актом свідомого позбавлення себе життя. Почуття провини,
безвиході й відчаю можуть накопичуватися і розвиватися, коли студенти не вживають заходів для боротьби зі стресогенними чинниками. Самогубство зачіпає
кожного, у тому числі друзів і родичів жертви.

6

ISSN 0049-6804. «Врачеб. дело». 2017, № 7

СЕКЦІЯ 1

У звіті Американських Центрів з контролю і профілактики захворювань за
2011 р. [13] повідомлялося про 39 518 самогубств у США, що робило їх десятою
за ліком головною причиною смертей того року. У 2013 р. самогубство було десятою за ліком головною причиною смерті у Сполучених штатах за даними ADDA,
а за даними університету Еморі, кожного року у вищих навчальних закладах США
мають місце понад 1000 смертей в результаті самогубства.
Чимало студентів переживають розчарування й сумніви, та іноді ці думки
набувають такого сильного розвитку, що доводять студентів до ситуації, коли вони
всерйоз замислюються над тим, щоб накласти на себе руки. Ознаки суїцидальних
настроїв у кожної людини різні. За даними ADDA, часто спостережувані
насторожувальні ознаки можуть виявлятися у мові, настрої та поведінці людини.
Розглянемо їхні приклади [14].
Мова. Люди із суїцидальними нахилами можуть говорити про те, що почуваються ніби у пастці, немов би вони є тягарем для інших, що для них немає сенсу
продовжувати жити, а також можуть розглядати питання самогубства.
Настрій. Люди із суїцидальними думками можуть демонструвати дуже різні
настрої, у тому числі тривожність, дратівливість, втрату інтересу до речей, дій та
предметів, які тішили їх раніше, образу, лють і пригніченість.
Поведінка. Люди, що мають намір вкоротити собі віку, можуть виявляти специфічні варіанти поведінки, у тому числі роздавати речі, які колись цінували,
відмовлятися від спілкування з друзями й родичами, без причин відвідувати людей, аби з ними попрощатися, шукати в Інтернеті способи вчинення самогубства,
поган або надто часто спати, поводитися нерозважливо, виявляти агресивність і
збільшувати вживання наркотиків і алкоголю.
У США по конкретну пораду до інтерактивних програм попередження самогубств, можна звернутися, наприклад, до клініки швидкої психологічної допомоги Crisis Clinic (https://crisisclinic.org/).
Якщо ви підозрюєте, що хтось із ваших знайомих хоче вчинити самогубство,
AADA рекомендує виконати п’ять кроків:
1. Спитайте в нього відверто: «Ти збираєшся накласти на себе руки?» Таке запитання може видатися різким. Однак, за даними AADA, дослідження показують, що воно не збільшує ймовірності суїцидальних думок, а це солідна
основа для наступних кроків.
2. Поставте безпеку на перше місце: Якщо людина на перший пункт відповідає
ствердно, запитайте в нього, чи має він план. Хоча це може виявитися нелегкою
справою, видалення смертоносних речей і предметів з гуртожитку чи дому,
таких як вогнепальна зброя, також може істотно вплинути на ситуацію.
3. Будьте готові прийти йому на допомогу: Іноді найбільше, що ви можете зробити для кого-небудь, це просто бути готовим допомогти, підтримати його,
коли ви йому потрібні. За даними AADA, це може послабити налаштованість
на самогубство.
4. Дайте йому засоби самодопомоги: Збережіть на своєму і, за можливості, його
телефоні номер Національної служби попередження самогубств (National
Suicide Prevention Lifeline) (1-800-273-8255).
5. Підтримуйте зв’язок: Коли і якщо станеться криза, або після виписки людині
із суїцидальними нахилами з лікарні, підтримання зв’язку відіграє велику
роль і може потенційно врятувати життя людини з групи ризику.
Розлади харчової поведінки. Мільйони студентів, у США зокрема, і жінок, і
чоловіків – наживають собі протягом студентських років розлади харчової поведінки. Переважна їх більшість не звертаються по допомогу або не усвідомлюють
масштабу своєї проблеми.
Розлади харчової поведінки являють собою надзвичайну поведінку, емоції та
установки, так чи інакше пов’язані з уявленнями про їжу і вагу. Ці розлади створюють серйозні психічні й фізичні проблеми, які можуть вилитися у небезпечні
для життя, якщо їх запустити. За статистичними даними, наданими Національною
асоціацією з нервово-психічної анорексії та пов’язаних з нею розладів (ANAD):
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http://www.anad.org/get-information/about-eating-disorders/eating-disordersstatistics/:
– розлади харчової поведінки надзвичайно поширені серед представників будьякого віку й статі – принаймні 30 000 000 людей у Сполучених Штатах страждають на який-небудь тип розладу харчової поведінки;
– з усіх психічних розладів люди, що страждають на розлади харчової поведінки, показують найвищий рівень смертності;
– кожні 62 хв одна людина помирає безпосередньо в результаті розладу харчової поведінки.
Чоловіки можуть захворіти на розлад майже з тією самою ймовірністю, що й
жінки. Проте, внаслідок притаманних американській культурі поглядів на розлади харчової поведінки, вони не часто звертаються по медичну допомогу – булімія та анорексія вважаються жіночими проблемами.
За визначенням ANAD, приклади поширених розладів харчової поведінки
включають.
Нервова булімія. Нервова булімія являє собою компульсивне переїдання, що
характеризується періодичними й частими епізодами поїдання надмірно великих
кількостей їжі з подальшою поведінкою, яка урівноважує зловживання, наприклад,
очищення кишківника, піст або надміру інтенсивні тренування.
Компульсивне поїдання. Компульсивне поїдання характеризується стійким
апетитом, що має місце у будь-яку пору дня і веде до об’їдання. Цей розлад часто
пов’язаний з несприятливим тілесним образом і низькою самооцінкою.
Ознаки і симптоми розладів харчової поведінки залежать від людини та її
стану, а багато з них – від психічного стану особи, яка страждає на розлад. Утім,
існує декілька тривожних ознак, що є спільними чинниками для анорексії, булімії
та нав’язливого бажання поглинати їжу. До них належать викривлений або несприятливий тілесний образ; надмірні фізичні вправи; серцева аритмія; зневоднювання; відчуття того, що втрачено контроль над прийманням їжі; страх їсти
прилюдно; постійні вибачення за особливості приймання їжі.
Чимало студентів не звертаються по медичну допомогу з приводу розладу
своєї харчової поведінки так само як не вважають, що в них з’явилася проблема.
Розлади харчової поведінки потенційно загрожують життю і можуть бути однією
з причин серйозних проблем зі здоров’ям, якщо їх не лікувати належним чином,
у тому числі: ниркової недостатності, затримки зросту, припинення менструації,
порушення функціонування статевої системи, серцевих проблем.
У багатьох студентів і молодих людей за роки їхнього навчання складається
негативний тілесний образ. У США можна звернутися по інформацію до Національної асоціації досліджень розладів харчової поведінки і знайти фахівця із належною кваліфікацією, здатного допомогти друзям і родичам вжити заходів щодо
розладів харчової поведінки у їхніх близьких [16].
Залежність. Вживання алкоголю і наркотиків стало звичайною річчю у багатьох студентських містечках скрізь у США. Для деяких студентів те, що починається як неформальна традиція, може стати остаточно сформованою залежністю.
Залежність визначається як підпорядкування, залежне становище і неодноразове
зловживання такими речовинами як наркотики або алкоголь. Національний інститут з дослідження проблем зловживання алкоголем і алкоголізму (NIAAA)
повідомляє, що [10]:
– біля 25 % студентів, що регулярно випивають, говорять про проблеми з навчанням, пов’язані з їхніми алкогольними звичками;
– приблизно 60 % студентів у минулому місяці уживали алкоголь і ледве не два
з трьох цих студентів надмірно споживали алкоголь упродовж того самого
періоду;
– майже 20 % студентів відповідають критеріям розладу, пов’язаного із уживанням алкоголю.
В Американському Національному дослідженні з проблем вживання наркотичних речовин і здоров’я 2012 р., проведеному під егідою Міністерства охорони
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здоров’я і соціальних служб США, говориться, що 21,3 % молоді віком від 18 до
25 років вживали заборонені наркотики [11]. В цій самій віковій групі 3,8 % зізналися у вживанні психотерапевтичних засобів не для медичних цілей.
Результати Національного дослідження з проблем вживання наркотичних
речовин і здоров’я за 2012 р. Стислий виклад результатів по країні. Міністерство
охорони здоров’я і соціальних служб США. Управління служби лікування наркотичної залежності і психічних розладів. Центр статистики і якості охорони
психічного здоров’я.
Симптоми. Чимало студентів, які беруть участь у вживанні алкоголю і наркотиків у вищому навчальному закладі, не стають залежними, але відчують побічні ефекти утримання або тривалого вживання психоактивних речовин. Ті, що
стають залежними від алкоголю чи наркотиків, можуть проявляти такі ознаки:
– нерозбірлива мова, налиті кров’ю очі або порушена координація;
– страх, тривожність або параноя без будь-якої видимої причини;
– схильність до недовірливої поведінки, часто встряє у бійки або конфліктує із
законом;
– раптова потреба в грошах або фінансова криза;
– виробилося звикання до вживання алкоголю й наркотиків; потреба користувача вживати більше наркотичних засобів задля отримання того самого ефекту;
– погіршення фізичного стану, як от збільшення або втрата ваги, і зміни в індивідуальних звичках догляду за зовнішністю;
– раптова зміна друзів, діяльності або захоплень [12].
Вживання алкоголю і споживання наркотиків стали звичайним явищем у студентському середовищі. Цей факт здатний ще більше ускладнити виявлення ззовні ознак залежності. Почасти внаслідок повсюдного вживання наркотиків та
алкоголю у студентських містечках багато студентів не вважають – або відмовляються визнати, – що набули залежності від психоактивної речовини. Однак
якщо ви стурбовані, існують способи визначити, чи з’явилася у вашого друга проблема.
Наркомани й алкоголіки часто приховують свої симптоми або применшують
свою залежність, тому, помітивши насторожувальні ознаки, вам слід висловити
своє занепокоєння. Що раніше залежна людина звернеться по допомогу і отримає
її, то більше в неї шансів успішно повернутися до тверезого стану.
Реакція університетів на наростання кризи зі станом психічного здоров’я у
студмістечках залишається суперечливою. Коментатори часто вважають реакцію
університетів на кризи зі станом психічного здоров’я незадовільною або навіть
шкідливою. Студенти все сильніше усвідомлюють, що все більше їхніх колег отримують стягнення за те, що повідомляють про свої кризи працівників студентського медичного закладу. Студентів іноді виганяють із студмістечок і примушують
до госпіталізації, навіть якщо їхня криза необов’язково цього вимагала. Наприклад, у нещодавній (за 2014 р.) викривальній статті у Ньюзвіку [12] оповідається
про студента з Принстону (США), чиє рішення прийняти занадто велику дозу
наркотику – виразна ознака розумового розладу – наштовхнулося на рішення
університету змусити студента піти, нав’язавши його з родиною чималі рахунки
за декілька тижнів відвідування занять.
Закон про американських громадян-інвалідів (ADA) [15] та інші федеральні
закони про інвалідність забороняють дискримінацію студентів, чиї психіатричні
порушення “істотно обмежують основну життєдіяльність”. Він також вимагає,
щоб коледжі та університети забезпечувати студентів “прийнятними зручностями”,
як от менші обсяги навчання і продовження граничних термінів складання іспитів, за умови, що вони здатні дотримуватися недискримінаційних академічних
і поведінкових стандартів. Закон ADA також передбачає, що інвалідність студента не повинна становити ризик завдання шкоди, який не можна зменшити прийнятними зручностями.
Висновки. Студентській молоді притаманні підвищені ризики порушення психологічного здоров’я з огляду на вікові особливості, соціальну ситуацію розвитку,
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високу інтенсивність процесу навчання, обсяги навчального навантаження в умовах дефіциту часу. Аналіз зарубіжних джерел показує, що сьогоденні психологічні проблеми студентської молоді значущі, проте їх особливості залишаються детально не дослідженими. Результати вказують, що кожен четвертий студент у
США має діагностоване захворювання; 40 % не звертаються по допомогу; 80 %
не в змозі впоратися зі своїми обов’язками; а 50 % настільки знервовані, що билися у своєму закладі. Депресія серед студентів вищих навчальних закладів США
виникає у багатьох формах, за даними опитуванням 2013 р. проведеного Американською Асоціацією керівників центрів з психологічного консультування університетів і коледжів, 36,4 % студентів вищих навчальних закладів США певною
мірою відчувають депресію.
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
АМЕРИКАНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ
И. С. Бахов (Киев)
Статья посвящена анализу психических расстройств у студенческой молодежи США. На
основе источников американских университетов и психологических центров анализируются
причины возникновения расстройств, описаны характерные признаки депрессии, тревожности,
зависимости, самоубийства среди студентов США, предлагаются диагностика и рекомендации
по предотвращению указанных видов расстройств.
Ключевые слова: психические расстройства, студенты, депрессия, тревожность, самоубийство, зависимость, злоупотребление.
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PROBLEMS OF MENTAL HEALTH IN STUDENT YOUTH
OF AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES
I. S. Bakhov (Kiev, Ukraine)
Interregional Academy of personnel management
The article is devoted to the analysis of mental disorders in US student youth. Based on the
sources of American universities and psychological centers, the causes of the disorders are analyzed,
the characteristic signs of depression, anxiety, dependence, suicide among US students are described,
diagnostics and recommendations for the prevention of these types of disorders are offered.
Key words: mental disorders, students, depression, anxiety, suicide, addiction, abuse.
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Л. Л. БОРИСЕНКО, Л. М. ЖУРАВСЬКА, Ю. М. МЕНДРУХ (Київ)

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ
ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана» <borisenko-l @ukr.net>
Згідно мети дослідження у статті розкрито основні аспекти застосування
здоров’язберігаючих освітніх технологій в сучасній системі вищої освіти, які розглядаються як засіб оптимізації навчальної діяльності студентів на основі ергономічного
підходу. Цей підхід попереджує руйнування здоров’я при одночасному створенні системи сприятливих для здоров’я умов всіх учасників цього процесу. Методологічною основою
дослідження є положення теорії оптимізації навчально-виховного процесу Ю. Бабанського, теорії оптимального управління навчанням В. Беспалько, Т. Ільїної, Н. Тализіної.
За результатами дослідження виявлено, що причинами виникнення негативних функціональних станів студентів є значне перевантаження різними видами навчальної діяльності та збільшення обсягів навчальної інформації для засвоєння, що призводять до
виникнення у них тривоги, занепокоєння, втоми, зниження навчальної успішності. З метою оптимізації навчальної діяльності студентів запропоновано заходи з дотриманням
ергономічних вимог щодо створення відповідних організаційних та соціально-психологічних
умов навчання.
Ключові слова: здоров’язберігаючі освітні технології, ергономічний підхід, оптимізація
навчальної діяльності студентів, здоров’язберігаюче освітнє середовище, функціональні
стани студентів.

Вступ. Актуальність теми обумовлена негативними тенденціями в організації
навчально-виховного процесу в системі вищої освіти України, а саме – погіршенням стану здоров’я студентської молоді. Це пов’язано з невпинною інтенсифікацією навчальної діяльності студентів та значними академічними навантаженнями
під час аудиторних занять та в позааудиторний час. Зростаючі обсяги навчального матеріалу, використання інноваційних методів навчання, контролю та оцінювання знань, – вимагають від студентів значного розумового, емоційного та фізичного напруження. Ці явища призводять до виникнення стресогенних ситуацій,
тривоги, занепокоєння та психосоматичних хвороб у студентів, які, в свою чергу,
негативно впливають на їхні функціональні стани у процесі навчання та якість
професійної підготовки.
Постає нагальна потреба у створенні психолого-педагогічних умов для гармонійного розвитку особистості студента шляхом запровадження здоров’язберігаючих
освітніх технологій з метою оптимізації навчальної діяльності майбутніх фахівців.
Проблемі оптимізації навчально-виховного процесу та окремих його компонентів
присвячено наукові праці Ю. Бабанського, А. Алексюка, С. Архангельського,
© Ë. Ë. Áîðèñåíêî, Ë. Ì. Æóðàâñüêà, Þ. Ì. Ìåíäðóõ, 2017
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В. Беспалька, А. Верхоли, С. Гримблата, О. Демінського, В. Загвязинського, Т. Ільїної, Ч. Куписевича, В. Лозової, О. Матюшкіна, В. Онищенка, М. Поташніка, П. Підкасистого, М. Піскунова, М. Черпінського, С. Скидана, І. Cосіна, Н. Тализіної,
В. Якуніна та ін. Враховуючи численну кількість наукових робіт з означеної проблеми, необхідно зазначити, що поза увагою дослідників залишилися питання
створення сприятливих умов для навчання студентів з метою збереження їхнього
фізичного та психічного здоров’я. В ст. 32 закону України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я» зазначено, що «держава сприяє утвердженню здорового способу життя населення шляхом розповсюдження наукових знань з питань
охорони здоров’я, організації медичного, екологічного і фізичного виховання,
здійснення заходів, спрямованих на підвищення гігієнічної культури населення,
створення необхідних умов тощо» [15]. Однак, у теорії та практиці вищої професійної освіти недостатня увага приділяється навчанню студентів основам
здоров’язбереження; формуванню у них знань, умінь і навичок щодо раціональної
організації власної навчальної діяльності, які сприяють духовному та фізичному
розвитку; запобіганню психосоматичних розладів та захворювань.
Отже, підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців пов’язане
з потребою подолання суперечностей: між об’єктивними вимогами вищого навчального закладу до навчальної праці студентів і їхнім суб’єктним досвідом та здатністю
відображати ці вимоги; між зростанням інтенсивності навчальної праці студентів та
їхніми вміннями використовувати ефективні способи діяльності для поліпшення
функціональних станів та збереження здоров’я в освітньому середовищі.
Одним із ефективних засобів оптимізації навчальної діяльності студентів у
вищих навчальних закладах є здоров’язберігаючі освітні технології, застосування
яких забезпечує інформаційно-психологічну безпеку навчального процесу, його
відповідність нормативним вимогам певного напряму підготовки та спеціальності; оволодіння студентами раціональними способами організації розумової праці,
уміннями самоорганізації та самоуправління власною діяльністю.
Мета статті – проаналізувати основні аспекти застосування здоров’язберігаючих
освітніх технологій в сучасній системі вищої освіти, розглянути напрямки їх реалізації для оптимізації навчальної діяльності студентів у процесі професійної
підготовки у Київському національному економічному університеті ім. Вадима
Гетьмана.
Теоретична частина. Поняття «здоров’язберігаючі освітні технології» – багатогранне. З одного боку, це складова будь-якої освітньої технології, а з іншого, –
сукупність принципів, методів, способів наукової організації навчального процесу, які сприяють створенню у навчальному закладі здоров’язберігаючого
середовища [4].
Аналіз досліджень як українських, так і російських педагогів та психологів
(Т. Бережна [2], О. Ващенко [3], М. Гриньова [4], Т. Костюченко [7], Н. Коцур [8],
Ю. Курланов [9], С. Лопатин [10], О. Отравенко [13], О. Рибалка [15]) дало змогу стверджувати, що здоров’язберігаюче освітнє середовище – це поняття, яке
включає в себе сукупність певних умов (гігієнічних, медичних, психологічних,
педагогічних) та здоров’язберігаючих технологій, що об’єднують в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та
зміцнення здоров’я тих, хто навчається.
Як вказує О. Отравенко [13], навчання в умовах здоров’язбережувальної педагогіки допоможе учасникам педагогічного процесу охороняти і зберігати як своє
власне здоров’я, так і здоров’я оточуючих людей.
В цілому сутність здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій можна розглядати через комплексну оцінку умов виховання і навчання, які дозволяють зберігати та формувати більш високий рівень їхнього здоров’я, навичок здорового способу життя, прогнозувати можливі зміни здоров’я і проводити
відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні заходи з метою забезпечення успішності навчальної діяльності та її мінімальної фізіологічної «вартості», поліпшення якості життя суб’єктів освітнього середовища [15].
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У психолого-педагогічній літературі існують різні класифікації здоров’язберігаючих освітніх технологій:
– організаційно-педагогічні, психолого-педагогічні та навчально-виховні [8];
– здоров’язберігаючі технології навчання; технології збереження і стимулювання здоров’я; медико-гігієнічні здоров’язбережувальні технології; фізкультурнооздоровчі технології; екологічні здоров’язбережувальні технології; корекційні
технології; технології навчання здорового способу життя [2].
З огляду на вищевикладене, здоров’язберігаючі освітні технології забезпечують
виконання таких завдань, що стоять перед навчальним закладом та педагогічним
колективом: створення комфортної атмосфери на заняттях та позитивного психологічного клімату; підвищення працездатності суб’єктів навчального процесу;
врахування вікових, статевих, індивідуально-психологічних особливостей особистості та гігієнічних норм; створення сприятливих умов навчання учнів та студентів (оптимальність навантаження, інформаційно-методичне забезпечення, доцільність використання певних методів та методик навчання); організація
раціонального режиму праці та відпочинку тощо.
Отже, метою здоров’язберігаючих освітніх технологій є забезпечення сучасному студенту можливість збереження здоров’я під час навчання у вузі, сформувати у нього необхідні знання, уміння, навички з ведення здорового способу життя, з активної участі у профілактичних заходах, застосування отриманих знань у
повсякденному житті [10].
Зазначимо, що психічне здоров’я утворюють позитивні емоції і почуття, воля,
самосвідомість, самовиховання, мотивація поведінки, стресостійкість, запобігання
шкідливих звичок, здоровий спосіб життя. І саме застосування цих технологій
створить умови для його забезпечення.
Одним із напрямків реалізації здоров’язберігаючих освітніх технологій для
оптимізації навчальної діяльності студентів є застосування ергономічного підходу у навчальному процесі ВНЗ та дотримання ергономічних вимог, виконання
яких вважаємо надзвичайно важливим. Ці заходи сприятимуть підвищенню ефективності навчальної діяльності студентів; збереженню високого рівня працездатності і створенню передумов для самозабезпечення розвитку кожної особистості;
використанню власних переваг та включення компенсаційних механізмів для подолання негативного впливу тих індивідуально-психологічних властивостей, які
зумовлюють виникнення стресів, тривоги, фрустрації.
Отже, з точки зору оптимізації навчальної діяльності студентів здоров’язберігаюча освітня технологія – це побудова навчально-виховного процесу на
основі ергономічного підходу, що попереджує руйнування здоров’я, при одночасному створенні системи сприятливих для здоров’я умов всіх учасників цього
процесу.
Методологія. Проблему оптимізації навчальної діяльності студентів ми розглядаємо крізь призму теорії оптимізації навчання Ю. Бабанського [1], теорії
оптимального управління навчанням В. Беспалько, Т. Ільїної, Н. Тализіної. Вчені
вважали, що у навчально-виховний процес необхідно впроваджувати такі методи
і засоби навчання, коли досягаються максимальні навчальні результати з урахуванням можливостей кожного учня при мінімально-необхідних для конкретних
умов витратах часу, а також розумових і фізичних сил. А реалізація принципу
оптимальності у навчанні неможлива без застосування ергономічного підходу та
виконання ергономічних вимог до тих компонентів навчального середовища, які
впливають на продуктивність, результативність навчальної діяльності та функціональні стани суб’єктів учіння. Функціональні стани студентів є виміром та показником ефективності впровадження ергономічних вимог, дотримання яких
сприятимуть оптимізації навчальної діяльності студентів.
Щоб визначити сутність ергономічного підходу до оптимізації навчального
процесу у вищих навчальних закладах, доцільним видається розглянути сутність
поняття «ергономіка». Предметом дослідження ергономіки є людина як суб’єкт
праці, пізнання, спілкування [5]. Тому головним завданням ергономіки є створен-
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ня оптимальних умов для продуктивної праці кожного суб’єкта діяльності, в тому
числі й для навчальної.
Актуальність ергономічного підходу до оптимізації навчальної діяльності студентів підтверджується науковими працями Є. Зімниці, Н. Карапузової, О. Криуліної, Л. Окулової, Р. Сафіна. Інтерес для нашого дослідження становила праця
Р. Сафіна, який вивчав ергономічні вимоги до проектування технологій навчання
для студентів інженерно-будівельних спеціальностей [16]. Л. Окулова розглядає
оптимізацію навчання з точки зору ергономічної педагогіки, як створення найкращих (комфортних) умов для спільної діяльності педагогів та учнів у навчальному процесі [12].
Для визначення впливу організаційних та матеріально-технічних умов на результативність навчання студентів, їхні психоемоційні та функціональні стани
нами було проведено дослідження, в процесі якого опитано 227 студентів першого курсу Київського національного економічного університету. Студентам запропонували оцінити (за 10-бальною шкалою) задоволеність організаційно-методичним
та матеріально-технічним забезпеченням навчального процесу. За результатами
опитування виявилось, що 83,7 % осіб надали низькі оцінки (3–5 балів) задоволеності комп’ютерною технікою, технічною оснащеністю аудиторій, просторовими
параметрами аудиторій, чисельністю студентів в академічних групах, розкладом
занять, інформаційним навантаженням тих, хто навчається. Крім того, в ході спостереження за роботою студентів під час занять також виявлено погіршення їхніх
функціональних станів.
Згідно з даними досліджень О. Кокуна [6], О. Прохорова [14] негативні функціональні стани суб’єкта впливають на працездатність, продуктивність, результативність будь-якої діяльності та життєдіяльності людини взагалі, зменшують її
якість та показники. Поняття «функціональний стан» було введено, насамперед
для характеристики стану людини, пов’язаного з виконанням певної діяльності.
Як зазначає О. Кокун, функціональний стан є результатом динамічної взаємодії
організму із зовнішнім середовищем, який характеризується проявами якостей і
властивостей організму людини, які прямо або опосередковано визначають її діяльність. Цей стан залежить від багатьох факторів: мотивації, змісту праці, рівня
сенсорного навантаження, вихідного рівня активності нервової системи, індивідуальних властивостей вищої нервової діяльності [6, с.129].
Для дослідження та оцінки функціональних станів студентів було використано комплекс психодіагностичних методик, за результатами яких отримані емпіричні дані. За методикою Спілбергера – Ханіна [11] нами виявлені рівні прояву реактивної (ситуативної) і особистісної тривоги студентів у навчанні.
Опитування проводилося щомісячно, починаючи з вересня по січень 2016/2017
навчального року. Аналіз рівнів тривоги студентів у навчанні вказує на те, що з
початку навчального року вони були досить високі (у 63,5 % опитаних осіб із
227 – в період адаптації до нових умов), потім до середини семестра помітно
знизились (період впрацьовування), а в період екзаменаційної сесії знову підвищились. За методикою О. Прохорова були отримані показники екзаменаційної
тривоги студентів [14]. Із 227 респондентів 75,6 % осіб виявили високий рівень
екзаменаційної тривоги. Причинами її виникнення студенти вважають: перевантаження навчальною інформацією, невмінням раціонально розподіляти час на
підготовку до іспитів. За допомогою методики О. Прохорова [14] також були виявлені показники гострої фізичної та розумової втомленості студентів в кінці
семестру. Із 227 респондентів виявили високий ступінь прояву: гострої фізичної
втоми – 58,3 % осіб; гострої розумової втоми – 67,5 % осіб.
За допомою опитувальника «Самооцінка психічних станів» Г. Айзенка визначено домінуючі психічні стани студентів в кінці семестру [11]. Із 227 респондентів високі показники «тривоги» (більше 15 балів) виявлено у 63,5 % осіб;
високі показники «фрустрації» – у 55,7 % осіб. Значно менше респондентів виявили високі показники «агресивності» – 23,6 % опитаних та «ригідності» –
35,7 % опитаних.
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Отже, для значної кількості студентів-першокурсників домінуючими психічними станами є тривога і фрустрація. Фрустрація – це негативний психічний стан,
що характеризується переживаннями з приводу розладу планів, задумів, краху
надій, марних очікувань, невдачі [11]. Фрустрації, які виникають у процесі навчання, негативно впливають на навчальну успішність та психічне здоров’я студентів, блокують цілі навчання, змінюють позитивну думку про себе, знижують
самооцінку. Схильність до стресу досліджували за допомогою опитувальника
Дженкінсона, в модифікації Фрідмана і Розенмана [11]: у 52,5 % із 227 респондентів виявлено високі показники. Як відомо, під час стресу змінюється спосіб
функціонування багатьох органів і систем (ритм серця, частота пульсу, тощо) і це
негативно впливає на загальний функціональний стан особистості у процесі її
діяльності.
Результати та їх аналіз. У ході дослідження виявлено, що індикаторами негативних функціональних станів студентів є: високі показники ситуативної та
особистісної тривоги, фрустрації, розумової та фізичної втоми, екзаменаційної
тривоги; високі показники схильності до стресів. Ці показники свідчать, що фізична та розумова втома студентів зумовлена значним перевантаженням різними видами навчальної діяльності. Це призводить до зниження уваги, погіршення пам’яті
та контролю за виконанням діяльності, виникнення негативних емоційних станів
та негативного ставлення до навчання. Перевантаження інформацією також приводило до зниження рівня засвоєння знань студентами, що проявлялося у нехтуванні інформацією, помилковій обробці, затримці відповідей, тобто, зменшувало
результативність навчання. Компенсація досягалася шляхом переключення уваги
на інший вид діяльності чи зміною способу виконання тих чи інших дій.
З метою оптимізації навчальної діяльності студентів ми пропонуємо заходи з
дотриманням ергономічних вимог:
– організація якісного інформаційно-методичного, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу студентів;
– розробка алгоритмів діяльності студентів, що передбачає облік усіх видів академічного навчання та їх оптимальне поєднання;
– облік та розрахунки обсягу навчального матеріалу, який повинні засвоїти студенти протягом тижня (за кредитно-модульною системою навчання);
– організація раціональних режимів праці та відпочинку;
– створення мікрокліматичних умов у навчальному середовищі (температура
повітря, відносна вологість, швидкість руху повітря), які справляють безпосередній вплив на теплообмін організму з навколишнім середовищем.
Впровадження ергономічних вимог до всіх складових навчального середовища
неможливе без врахування соціально-психологічних аспектів навчальної діяльності – соціально-психологічного клімату, спілкування, міжособистісних стосунків, які виникають у процесі спільної діяльності між студентами та викладачами.
Дотримання ергономічних вимог до соціально-психологічних умов навчання передбачає заходи:
– створення комфортних умов спілкування – зручне розміщення студентів у
навчальній аудиторії;
– доброзичливе, виважене, емпатійне відношення викладачів до студентів, як
до суб’єктів спільної навчальної діяльності;
– розробка цільових програм, пов’язаних із загальним особистісним розвитком
і збереженням психосоматичного здоров’я студентів; адресна допомога в подоланні певних проблем.
Висновки. Аналіз літературних джерел проблеми оптимізації навчальної діяльності студентів та проведене дослідження свідчать, що підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців пов’язане з необхідністю впровадження
здоров’язберігаючих освітніх технологій у навчальний процес вищих навчальних
закладів. Створення сприятливих умов навчання з дотриманням ергономічних
вимог є значущим фактором збереження психосоматичного здоров’я студентів.
Подальшим напрямком дослідження проблеми здоров’язбереження студентів у
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системі вищої освіти повинен стати пошук психолого-педагогічних засобів формування культури розумової праці на основі принципів оптимальності, раціональності, ергономічності.
Виражаємо вдячність організаторам конференції і видавцям за можливість
взяти участь в науковому заході та опублікувати свої результати досліджень.
Список літератури
1. Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М.: Просвещение,
1982. – 192 с.
2. Бережна Т. Педагогічні технології здоров’язбереження молодших підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі // Рідна шк. – 2014. – № 4–5. – С. 57–61.
3. Ващенко О., Свириденко С. Готовність учителя до використання здоров’язберігаючих
технологій у навчально-виховному процесі // Наук. записки НДУ ім. М. Гоголя. – 2008. –
№ 2. – С. 93–95.
4. Гриньова М. В. Проблеми застосування здоров’язбережувальних технологій у загальноосвітньому навчальному закладі // Тез. доп. ХIІI міжн. наук.-практ. конф. «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку» (Харків, 9–11 квіт. 2015 р.). – Харків:
ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – С. 32–35.
5. Карапузова Н. Д., Зімниця Є. А. Основи педагогічної ергономіки. – К.: Академвидав, 2012. –
192 с.
6. Кокун О. М. Психофізіологія: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. –
184 с.
7. Костюченко Т. М. Творче використання традиційних і нетрадиційних засобів
здоров’язбереження, як одна з педагогічних умов формування здоров’язбережувальної
компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер.: Творча особистість учителя: проблеми теорії і
практики. – 2016. – Вип. 26, № 36. – С. 101–105.
8. Коцур Н. Формування здоров’язбережувального простору в загальноосвітніх навчальних
закладах // Рідна школа. – 2012. – № 11. – С. 60–65.
9. Курланов Ю. І. Формування здоров’язберігаючої компетентності в ході викладання
навчальних дисциплін та в позаурочній роботі. – 2014. Режим доступу: http://osvita.ua/
school/lessons_summary/edu_technology/43240/.
10. Лопатин С. А. Здоровьесберегающие технологии – эффективные меры по сохранению и
укреплению здоровья студентов вузов // Науч. журн. НИУ ИТМО, Сер.: Экономика и
экологический менеджмент. – 2016. – № 1. Режим доступу: http://economics.ihbt.ifmo.ru.
11. Музичко Л. В., Тімакова А. В., Корват Л. В. та ін. Психологія та педагогіка: Навч.-метод.
посіб. / За заг. ред. Л. В. Музичко. – К.: КНЕУ, 2008. – 304 с.
12. Окулова Л. П. Педагогическая эргономика: Монография. – М.–Ижевск.: Ин-т компьютерных исследований, 2011. – 200 с.
13. Отравенко О. В. Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності
учнівської та студентської молоді в умовах ступеневої освіти // Здоровье, спорт, реабилитация. – 2016. – № 4. Режим доступу: sportsscience.org/index.php/health/article/
download/.
14. Практикум по психологии состояний: Учеб. пособие / Под ред. А. О. Прохорова. – СПб:
Речь, 2004. – 480 с.
15. Рибалка О. Я. Сучасні підходи валеологічного виховання учнівської молоді // Валеологія:
сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку: Тез. доп. ХIІI міжн. наук.-практ. конф.
(Харків, 9–11 квіт. 2015 р.). – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – С. 184–186.
16. Сафин Р. С. Проектирование эргономических технологий обучения студентов инженерностроительных специальностей: Монография. – Казань: КГУ; КГАСА, 2001. – 310 с.
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО
ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Л. Л. Борисенко, Л. Н. Журавская, Ю. М. Мендрух (Киев)
В статье раскрыты основные аспекты использования здоровьесберегающих образовательных технологий в современной системе высшего образования, которые рассматриваются как
средство оптимизации учебной деятельности студентов на основе эргономического подхода.
Такой подход предупреждает разрушение здоровья при одновременном создании системы
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благоприятных для здоровья условий всех участников этого процесса. Методологической
основой исследования являются положения теории оптимизации учебно-воспитательного
процесса Ю. Бабанского, теории оптимального управления обучением В. Беспалько, Т. Ільиной,
Н. Талызиной. Результаты исследования показали, что причинами возникновения негативных
функциональных состояний студентов являются значительная перегрузка различными видами учебной деятельности и увеличение объёма учебной информации для усвоения, которые
приводят к возникновению у них тревоги, беспокойства, усталости, снижения успеваемости.
С целью оптимизации учебной деятельности студентов предложены мероприятия для выполнения эргономических требований к организационным и социально-психологическим условиям обучения.
Ключевые слова: здоровьесберегающие образовательные технологии, эргономический
подход, оптимизация учебной деятельности студентов, здоровьесберегающая образовательная
среда, функциональные состояния.
HEALTHCARE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AS A MEANS
OF OPTIMIZING STUDENTS’ LEARNING
L. L. Borisenko, L. M. Zhuravska, І. M. Mendrukh (Kyiv, Ukraine)
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
According to the research objective the article discloses the major applications of healthcare
educational technologies in contemporary system of higher education. These technologies are
considered as a means of optimizing students’ learning on the basis of ergonomic approach which
prevents health damaging while creating a system of favorable conditions for the health of all
participants of this process. The methodological base for the research is the theory of educational
process optimization (Yu. Babansky) and the theory of efficient education management (V. Bespalko,
T. Ilyina, N. Talyzina). The results of the research reveal the following reasons for the appearance of
negative functional states of the students: considerable overload of students with different types of
learning activity and increasing volume of information to be mastered by them that cause anxiety,
worries, tiredness and lower academic performance of students. To optimize students’ learning certain
measures regarding the creation of suitable organizational as well as social and psychological conditions
of learning that meet ergonomic requirements are offered.
Key words: healthcare educational technologies, ergonomic approach, optimization of students’
learning, healthcare educational environment, functional states of students.
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Т. М. ВАКУЛІЧ (Київ)

ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВІКТИМНОЇ
ПОВЕДІНКИ ЖІНОК В УКРАЇНІ
Міжрегіональна академія управління персоналом <VakulichTM@ukr.net>
Дослідження присвячене проблемі віктимної поведінки українських жінок, які опинилися в ролі жертви образливих стосунків. За результатами емпіричного дослідження
виявлені специфічні чинники формування віктимної поведінки жінок (відсутність
ідентифікації, викривлення сприйняття власних почуттів, знижена здатність до адекватного оцінювання власної та чужого поведінки, навколишньої ситуації; порушення
кордонів Его, використання специфічних невротичних захисних механізмів). У статті
обговорюються роль негативних мікро- і макросоціальних факторів у формуванні
віктимної поведінки жінки в Україні. Емпіричним шляхом розкрито механізми
віктимізуючого впливу психотравмуючих факторів батьківсько-дитячих стосунків на
особистість жінки. Розроблено модель формування віктимної поведінки сучасних жінок
та обґрунтовано сукупність показників прояву віктимності. Визначені основні напрями
профілактики і корекції віктимної поведінки особистості. Отримані в результаті
дослідження дані можуть бути використані під час вибору адекватних стратегій і
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тактик психотерапевтичної інтервенції та психологічної підтримки віктимних жінок,
що страждають від насильства та образливої поведінки.
Ключові слова: жертва, віктимна поведінка, посттравматичний стресовий розладу,
співзалежність, батьківсько-дитячі стосунки.

Вступ. Проблема особистості відноситься до числа найбільш складних, ключових проблем суспільної науки в цілому. Саме тому зрозуміло наскільки необхідний медико-психологічний аспект вивчення особистості і розробка на цій основі рекомендацій з попередження становлення її на шлях можливої жертви, а також
реабілітаційних мір, що коректують і відновлюють особистісний потенціал. Незважаючи на достатньо високий рівень латентності формування віктимної поведінки жінок в сучасному українському суспільстві, стають більш ясними масштаби явища.
Феноменологія деструктивних форм міжособистісної взаємодії включає в
себе залежні й співзалежні відносини як у рамках подружніх стосунків, так і
поза ними, проявляючись у віктимній поведінці особистості жінки – потенційній здатності опинитися в ролі жертви образливих подружніх стосунків в результаті негативної взаємодії особистісних якостей з зовнішніми факторами, та
характеризується відчуттям приреченості особистості жінки, пристосуванням
до інцидентів та власного стану байдужості, почуттям нетерпимості до власних
помилок, самозвинуваченням. У зв’язку з цим, віктимна поведінка жінок у сімейних відносинах перетворється на «трагедію цілого життя», коли нічого не
збудовано, але багато чого поруйновано – душевне та фізичне здоров’я, можливості інших відносин.
Наслідки формування віктимної поведінки жінок в сучасному українському
суспільстві у контексті суспільних перетворень набувають особливого значення,
відрізняючись підвищеною актуальністю.
Мета статті – експериментально перевірити психологічні механізми, чинники
та умови формування віктимної поведінки жінок в Україні.
Теоретична частина. Останніми роками зростає інтерес до досліджень різних
форм залежності (І. П. Лисенко, Н. Ю. Максимова, Р. Поттер-Ефрон, Л. Ф. Щербіна та ін.). Віктимна поведінка є однією з таких форм, зовні практично непомітна і легко мімікрує під феноменологію невротичних розладів (Д. Шапіро),
жіночності (А. В. Коцар), специфіки гендерних стосунків у культурі (Т. В. Говорун)
тощо. Непомітність формування віктимної поведінки робить її особливо небезпечною, оскільки вона, вражаючи значну частину населення (Б. Уайнхолд,
Дж. Уайнхолд), негативно впливає на розвиток особистості, побудову сценарію
життя, вибір шлюбного партнера, професійне і кар’єрне зростання, психічне і соматичне здоров’я (С. Піл, А. Бродські).
Сам феномен віктимної поведінки науковці розглядають як «провокаційність», «підпорядкованість» (Ю.Антонян), «хворобливу прив’язаність»
(О. Сімонова), «надмірну стурбованість» (В. Штандер), «адикцію стосунків»
(А. Шаеф), «психічний стан» (Р. Саббі), «комплекс особливих рис характеру»
(С. Вітілд), «залежність» (В. Москаленко), «набір засвоєних норм поведінки»
(Р. Баркер), «спосіб адаптації до гострого внутрішньо особистісного конфлікту»
(Р. Поттер-Ефрон). Такі різні позиції дають змогу розглядати віктимність не
лише крізь призму нормальної/анормальної поведінки, як прояв хворобливої
залежності, але і як порушення сімейної взаємодії, приклад дисфункціональної
моделі сім’ї, в якій особистості її членів зазнають негативного впливу, в результаті чого не задовольняються їхні потреби в самореалізації та особистісному
зростанні.
У широкому сенсі термін «віктимність» розглядається як набір засвоєних
форм поведінки, почуттів і вірувань, які роблять життя важким. Це залежність
від людей та явищ зовнішнього оточення, яка супроводжується такою мірою неуваги до себе, що майже не залишає можливості для самоідентифікації [2]. Деякі
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автори роблять більший наголос на порушеннях особистості, на труднощах адаптації, на формуванні особливого типу міжособистісних стосунків. Згідно з їх позицією, віктимність є «емоційний, психологічний, поведінковий стан, який розвивається в результаті довготривалого впливу стресу, використання правил, які
забороняють відкрито висловлювати свої почуття і обговорювати особисті й міжособистісні проблеми».
Міжособистісна залежність, як прояв віктимної поведінки жінки базується на
особливості структурної організації особистості, а саме: порушенні меж «Я», що
відбивається у нездатності диференціювати свої почуття і емоції, вступати у контакт із власними почуттями. Передумовою формування дебютних форм міжособистісної залежності, як фактору віктимізації особистості жінки є такі особливості ранньої соціалізації: недиференційованість особистості членів батьківської сім'ї,
дефіцитарність взаємин, заборона вияву потреб або інтересів дитини та труднощі
їх імагінального задоволення через бідність фантазії як механізму психологічного захисту. У подальшому розвитку міжособистісної залежності спостерігається
феномен «чорнильної плями», коли відбувається генералізація міжособистісної
залежності. Провідне значення у генералізації залежності має поширення базового почуття неповноцінності на сферу міжособистісних стосунків. Ключовою травмою в становленні віктимної поведінки жінок є травма позбавлення (уваги, любові) у ранньому досвіді особистості. Такі жінки схильні фіксуватися на ворожій
стороні життя, причому джерелом агресії є близькі люди; регулятором міжособистісних стосунків є потреба відповідати нормативним уявленням батьків, прагнення до суперництва за любов і увагу батьків, прагнення «вислужити» любов
близьких; у ранньому досвіді відзначається переважання негативних і амбівалентних почуттів.
Тому, у віктимних жінок спостерігається ідеалізація образу чоловіка, який
наділяється авторитетністю, інтелектуальністю, кожний чоловік оцінюється як
потенційний шлюбний партнер, разом з тим, важливим регулятором стосунків є
страх осуду з боку чоловіків, готовність «служити» чоловіку. Образ жінки наділяється рисами тривожності, залежності, демонстративності, жіночності. У стосунках жінки з віктимною поведінкою займають позицію «сплячої красуні», яка
орієнтована на пасивне очікування партнера, здатного актуалізувати її емоційність
[1, 3]. Такі жінки мають труднощі у реалізації та асиміляції сексуальності, яка є
зовні провокуючою та рестриктивною.
Методологія. Мета дослідження зумовили необхідність використання комплексу методів емпіричного дослідження. Вивчення особистісних особливостей
жінок проводилось з допомогою таких психодіагностичних процедур: шкала форм
образливої поведінки в подружній парі (створена спеціально для дослідження
рівня та форм подружнього насильства) (І. А. Грабська, О. Д. Шинкаренко, 1999);
методика діагностики міжособистісної залежності Б. Уайнхольд; суб’єктивне шкалюванне самооцінки та опитувальник з діагностики розладів Самості М. Ю. Шальневої; 16-PF опитувальник Р. Кеттела; для аналізу ґенезу стосунків міжособистісної залежності, пов’язаних з інфантильною травматизацією та особливостями
соціалізації – проективні методики: аналіз ранніх спогадів (W. R. Rule) та «Зачарована сім'я» (M. Kos, G. Biermann); шкала диференціальних емоцій К. Ізарда
та статево-рольова шкала (ACL) для дослідження захисної Я-концепції особистості (H. G. Gough та A. B. Heilbrun, 1965); проективна методика Hand-Test (тест
Руки) для дослідження глибинних особистісних характеристик та тенденцій
(Е. Вагнер, З. Піотровскі, 1962); анкета, що стосується ретроспективної оцінки
батьківсько-дитячих стосунків; неструктуроване діагностичне інтерв’ю. Вибірка
дослідження становила загалом 273 чоловіка. З них 134 – досліджувана група
(жінки, що страждають від насильства та образливих стосунків), 139 – контрольна (жінки, що не страждають від образливих стосунків). Вибірки узгоджені за
показниками віку та освіти.
Результати та їх аналіз. Згідно з результатами наших досліджень, класичний
портрет жінок з віктимною поведінкою включає наступні деформуючи зміни:

Т. М. Вакуліч. Психологічні фактори формування віктимної поведінки жінок

19

Модель формування віктимної поведінки особистості жінки
ÏÎÐÓØÅÍÍß ÁÀÒÜÊ²ÂÑÜÊÎ-ÄÈÒß×ÈÕ ÑÒÎÑÓÍÊ²Â
Ñîö³îêóëüòóðí³ ÷èííèêè:
– ³ñíóâàííÿ êóëüòóðè íàñèëüñòâà â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³;
– çàñâîºííÿ ãåíäåðíèõ
ñòåðåîòèï³â ïîâåä³íêè;
– âïëèâ çàñîá³â ìàññîâî¿
³íôîðìàö³¿;
– ïðàâèëà òà íîðìè
â³äïîâ³äíî¿ ñóáêóëüòóðè;
– ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé
ñòàòóñ;
– áðàê åôåêòèâíî ä³þ÷èõ
ãðîìàäñüêèõ ñîö³àëüíèõ
³íñòèòóò³â ïñèõîã³ã³ºíè òà
ïñèõîïðîô³ëàêòèêè;
– ïîñëàáëåííÿ íàéâàæëèâ³øèõ
ñîö³îêóëüòóðíèõ ³íñòèòóò³â
äåðæàâè – ñèñòåìè íàóêè,
îñâ³òè, êóëüòóðè
Ïîðóøåííÿ â
ñôåð³ ì³æîñîáèñò³ñíèõ
â³äíîñèí:
– îáðàçëèâ³ñòü
– êîíôë³êòí³ñòü
– ïîìèëêîâ³
óÿâëåííÿ ïðî
ñóòü ì³æîñîáèñò³ñíèõ â³äíîñèí
– ñêëàäíîù³ â
ïîáóäîâ³
ì³æîñîáèñò³ñíèõ
âçàºìîâ³äíîñèí
– â³ä÷óæåííÿ ³
³çîëÿö³ÿ â
îñîáèñò³ñíèõ
â³äíîñèíàõ
– äåôîðìàö³ÿ ó
ñï³ëêóâàíí³ ³
âçàºìîä³¿

–

–

Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³
÷èííèêè:
– ñòðàòåã³¿ ñ³ìåéíîãî
âèõîâàííÿ;
– âïëèâ áàòüê³âñüêîäèòÿ÷èõ ñòîñóíê³â;
– ïîðóøåííÿ ñ³ìåéíî¿
êîìóí³êàö³¿ ïðè íàÿâíîñò³
ñòðàòåã³é îáðàçëèâî¿
ïîâåä³íêè;
– òîòàë³òàðí³ óñòàíîâêè
÷ëåí³â ñ³ì’¿;
– ñï³ââ³äíîøåííÿ
îñîáèñò³ñíèõ ³ ðîëåâèõ
ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³
æåðòâ;
– ñèìá³îç ³ åìîö³éíà
äåðèâàö³ÿ ç áîêó áàòüê³â

²íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷í³
÷èííèêè:
– ï³äâèùåíà ñóãåñòèâí³ñòü;
– ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü;
– ïñèõîëîã³÷íà ³íôàíòèëüí³ñòü;
– äåôîðìîâàíå ñàìîñïðèéíÿòòÿ;
– íåâïåâíåí³ñòü;
– ïàñèâí³ñòü, àïàò³ÿ;
– íåêðèòè÷í³ñòü ìèñëåííÿ;
– ïîðóøåííÿ ñòàòåâî-ðîëüîâî¿
³äåíòè÷íîñò³;
– çíèæåíà çäàòí³ñòü äî
åìîö³éíî¿ ðåôëåêñ³¿;
– ñïåöèô³÷íèé äîñâ³äó áóäü-ÿêî¿
ôîðìè íàñèëüñòâà â àíàìíåç³;
– ïîðóøåííÿ ïðîöåñó
ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ òà çäàòíîñò³
äî îñîáèñò³ñíî¿ ñàìîðåãóëÿö³¿

ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß Â²ÊÒÈÌÍÎ¯
ÏÎÂÅÄ²ÍÊÈ ÎÑÎÁÈÑÒÎÑÒ²
Íàñë³äêè â åìîö³éíîâîëüîâ³é ñôåð³:
– âèñîêà åìîö³éíà
íàïðóæåí³ñòü
– ï³äâèùåíà òðèâîæí³ñòü
– àãðåñèâí³ñòü
– äåïðåñèâí³ñòü
– ôðóñòðîâàí³ñòü
– ã³ïåððåàêòèâí³ñòü ïî
â³äíîøåííþ äî ïåðåäáà÷óâàíî¿ íåáåçïåêè
– íåïðèéíÿòòÿ ñåáå
– â³ä÷óòòÿ ïðîâèíè,
áåçíàä³éíîñò³ òà
áåçïîðàäíîñò³
– ï³äâèùåíà ÷óòëèâ³ñòü
äî íåáåçïåêè

Ïîâåä³íêîâ³ ïîðóøåííÿ:
– ñîö³àëüíà
äåçàäàïòàö³ÿ
– àäèêòèâíà
ïîâåä³íêà
– äåâ³àíòí³ ôîðìè
ïîâåä³íêè
– ñó¿öèäàëüíà
ïîâåä³íêà
– ì³æîñîáèñò³ñíà
çàëåæí³ñòü
– àóòîàãðåñèâíà
ïîâåä³íêà
– ñòåðåîòèïíà
íåãíó÷êà ïîâåä³íêà

Äåôîðìàö³ÿ êîãí³òèâíî¿
ñôåðè:
– íåñò³éêà òà íåàäåêâàòíà
ñàìîîö³íêà
– íèçüêà çäàòí³ñòü äî
ðåôëåêñ³¿
– íåçäàòí³ñòü ïåðåäáà÷èòè
íàñë³äêè âëàñíèõ ä³é
– íèçüêèé ð³âåíü
ñôîðìîâàíîñò³
äèôåðåíö³éîâàíî¿ ñòðóêòóðè ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é
– íåâ³ðíà ³íòåðïðåòàö³ÿ
îá’ºêòèâíî íåéòðàëüíèõ
àáî ïîçèòèâíèõ
ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòèìóë³â
ÿê çàãðîçëèâèõ àáî
íåáåçïå÷íèõ
– ïîâåðõîâå óñâ³äîìëåííÿ
ñåíñó âëàñíîãî æèòòÿ ùî
îáóìîâëþºòüñÿ ñòèõ³éíèì
õàðàêòåðîì ¿õíüîãî
ðîçâèòêó

невротизованість (P  0,01), яка проявляється в емоційній амбівалентності,
хворобливій тривожності, депресивних розладах, втечі від реальності в світ
фантазій, відмові від активних дій, гіперчутливості, вразливості; розлади афективних функцій («обнубіляція почуттів» – затуманення, нерозуміння або викривлене сприйняття власних почуттів, переживань та тенденцій: агресивні
тенденції сприймаються як прояв турботливості, емпатійність і бажання щирості – як прояв слабкості, комунікабельність і стосунки з іншими – як власна необережність, тенденція до підтримки з боку інших – як доказ власної
нікчемності);
стан засвоєної безпомічності (постійний страх за себе і дітей та концентрація
на виживанні; відчуття безпомічності та безнадійності; нездатність передбачати можливі наслідки своїх дій і ефективно реагувати на образи; висока чутливість до потенційного насильства. Страх поступово іммобілізує жінку, вона
більше не вірить в те, що має право вибору і тому залишається в тій самій
ситуації, перестає реагувати адекватно на зовнішні стимули. Цей поступовий
процес, який обумовлює безпомічність і безнадійність, є однією з головних
причин того, чому жінка залишається в образливих стосунках);
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розлади когнітивних функцій (t = 9,8; P  0,01 при граничному значенні
t-критерію 1,98) – нерозуміння або раціоналізація як власної, так і чужої поведінки, а також оточуючої ситуації: жінки-жертви сімейного насильства не
розуміють небезпеки, що їм загрожує, а свій досвід биття сприймають як доказ мужності; можливі зриви внаслідок нервово-психічної напруженості усвідомлюються як прояв неделікатності; власні агресивні вчинки, що неусвідомлено мотивовані почуттям страху – як доказ своєї домінантності; надмірне
роздумування над проблемною ситуацією – як обережність; деформоване самосприйняття та занижена самооцінка (внаслідок перенесення ставлень
партнера-образника на себе: оцінка себе як недружелюбної та нездатної до
співчуття, відчуття нездатності налагодити нормальні стосунки будь з ким;
прийняття чужих оцінок як своїх власних характеристик); порушення кордонів Его (прийняття суджень партнера-образника і асиміляції його думок до
власного Я-образу, тобто жінка поступово приймає всі образи кривдника, чим
підсилює втратау самовпевненості);
– посттравматичного стресового розладу (r = 0,57 при P  0,01) – рекурентне
постійне і турбуючи переживання травми, через неприємні спогади, сни,
нав'язливі дії і почуття, начебто б подія повторювалася; постійне уникання
стимулів, які нагадують про травму; психогенна амнезія; зниження інтересу
до значимих видів діяльності, дезадаптація в соціальній, професійній та інших
важливих областях життєдіяльності; посттравматичного стресопохідного розладу (мінімізація тяжкості пережитого насильства, виправдання поведінки
образника, самообвинувачення);
– співзалежність («хвороблива прив’язаність», «надмірна стурбованість», «аддикція відносин», «набір засвоєних норм поведінки») – жінки-жертви сімейного насильства змінюють свою сутність і свої почуття, щоб задовольнити
інших; відчувають себе відповідальними за задоволення потреб інших, навіть
за умови незадоволення власних потреб; не вміють ніколи і ні в чому відмовляти; мають низьку самооцінку внаслідок того, що у них майже повністю відсутнє об’єктивне уявлення про свою особистість: вважають себе винуватцями
хвороб своїх близьких; піддаються раптовим, несумісним зі здоровим глуздом
впливам; зосереджені на бажанні зберегти свою сім’ю від розпаду, врятувати
її від сорому; у них формуються викривлені уявлення про можливості сили
волі, так само як і у залежних від алкоголю.
Аналіз чисельних зарубіжних наукових джерел засвідчив, що психотравмуючий досвід дитинства та моделі поведінки батьків є важливим «підґрунтям» у
прийнятті ролі жертви. При дослідженні ретроспективної оцінки батьківськодитячих стосунків ми отримали такі результати. Різниці між досліджуваною та
контрольними групами значущі за такими параметрами: фізичне покарання з боку
батька (P = 0,04), критика і невдоволеність з боку батька (P = 0,01), стриманість
і емоційна відчуженість батька (P = 0,02), стриманість і емоційна відчуженість
матері (P = 0,02). Вираженість цих показників значно вища у досліджуваній групі жінок. Наші результати узгоджуються з припущеннями зарубіжних дослідників,
що образа з боку батька спричиняє подальше прийняття ролі жертви [4].
Висновки. Отже, фактори формування та психологічні передумови віктимної
поведінки особистості включають у себе широке коло явищ, факторів, а також
сукупність зовнішніх та внутрішніх чинників, що обумовлюють психологічні особливості прояву віктимної поведінки. Узагальнений вигляд детермінант віктимної
поведінки жінок представлений на схемі. Загалом, проведене емпіричне дослідження механізмів формування віктимної поведінки жінок дозволяє припустити,
що досвід переживання як фізичних, так і психологічних образ з боку батьків у
дитинстві має сильний віктимізуючий вплив на особистість дівчинки. Причому
вирішальним для віктимізації є вплив не окремого інциденту, а накопичувальний
ефект, який створює клімат і можливості для подальших образ. Батьківське відношення, яке характеризується: фізичними образами, емоційною відчуженістю та
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ігноруванням дитини, постійною критикою та невдоволеністю пригнічує афективну сферу дитини, що обумовлює відчуття безпомічності і неповноцінності та
деформує когнітивну сферу, створюючи передумови для розвитку внутрішньої
конфліктності особистості. Саме модель дисфункціональної сім’ї часто стає детермінантою цілого ряду емоційних, когнітивних, поведінкових порушень у її
членів, що може виступати предметом корекції при втручанні.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВИКТИМНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН
Т. М. Вакулич (Киев)
Исследование посвящено проблеме виктимного поведения украинских женщин, оказавшихся в роли жертвы оскорбительных отношений. По результатам эмпирического исследования
выявлены специфические факторы формирования виктимного поведения женщин (отсутствие
идентификации, искривление восприятия собственных чувств, сниженная способность к адекватному оцениванию собственной и чужой поведения, окружающей ситуации, нарушение границ Эго, использование специфических невротических защитных механизмов). В статье обсуждаются роль негативных микро- и макросоциальных факторов в формировании
виктимного поведения женщины в Украине. Эмпирическим путем раскрыты механизмы виктимизирующего влияния психотравмирующих факторов родительско-детских отношений на
личность женщины. Разработана модель формирования виктимного поведения современных
женщин и обоснованно совокупность показателей проявления виктимности. Определены основные направления профилактики и коррекции виктимного поведения личности. Полученные в
результате исследования данные могут быть использованы при выборе адекватных стратегий
и тактик психотерапевтической интервенции и психологической поддержки виктимных женщин,
страдающих от насилия и оскорбительного поведения.
Ключевые слова: жертва, виктимное поведения, посттравматическое стрессовое расстройство, созависимость, родительско-детские отношения.
THE PSYCHOLOGICAL FACTORS OF UKRAINIAN WOMEN'
VICTIM BEHAVIOR FORMATION
T. M. Vakulich (Kyiv, Ukraine)
Interregional Academy of Personnel Management
The research is devoted to the problem of the victim behavior of modern women. The results
of empirical research identify specific factors shaping of modern women’ victim behavior (lack of
identification, distorting the perception of their own emotions, reduced capacity for adequate
evaluation of own and others’ behavior, the surrounding situation, violation of ego boundaries, using
specific neurotic defense mechanisms etc). The article discusses the role of negative micro-and macrosocial factors in the formation of the victim behavior of a modern woman. The mechanisms of the
parent-child relations psycho-traumatic factors’ influence on the personality of a woman are empirically
revealed. The model of the formation of modern women’ victim behavior and set of victimhood
manifestation indicators are presented. The basic directions of prevention and correction of victim
behavior of the person are determined. The received data could be used in choosing appropriate
strategies and tactics of psychological intervention and psychological support of victim women
suffering from violence and abusive behavior.
Key words: victim, victim behavior, post-traumatic stress disorder, codependency, parent-child
relationships.

22

ISSN 0049-6804. «Врачеб. дело». 2017, № 7

УДК 316.6 : 159.924.7

СЕКЦІЯ 1
Надійшла 23.09.2017

К. П. ГАВРИЛОВСЬКА1, Л. М. ФАЛЬКОВСЬКА1, Л. В. МУЗИЧКО2

СОЦІАЛЬНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ САМОТНІХ ЖІНОК
У СУЧАСНОМУ СВІТІ
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Метою даної роботи є виявлення чинників соціального благополуччя самотніх жінок.
З’ясовано, що велике значення для переживання соціального благополуччя має соціальне
середовище, в якому перебувають самотні жінки, ставлення до них з боку оточуючих.
Проведено емпіричне дослідження в рамках психосемантичного підходу. Результати
дослідження демонструють наявність негативного ставлення чоловіків до самотніх
жінок, що виховують одну дитину чи кількох дітей. Існує необхідність продовжити дане
дослідження з метою виявити суб’єктивні переживання самотніх жінок з приводу своєї
самотності. Цінність даного дослідження полягає у виявленні проблеми низького рівня
толерантності й прийняття по відношенню до самотніх жінок, що потребує пошуку
шляхів покращення цієї ситуації.
Ключові слова: соціальне благополуччя, самотність, самотня жінка, самотня мати,
образ самотньої матері, маскулінність, негативні емоції

Вступ. Проблема соціального благополуччя особистості на сучасному етапі
розвитку суспільства є вкрай актуальною. Держава поступово відмовляється як
від своїх функцій контролю і турботи про громадян, так і від претензій на забезпечення їх соціального благополуччя. Складається ситуація, коли перед особистістю постає необхідність брати відповідальність за своє життя виключно на себе.
У пострадянських країнах цей процес вибудовування своєї суб’єктності суттєво
ускладнюється звичкою колишніх радянських людей до патерналізму. Нині ж поступово приходить розуміння того, що сама особистість є джерелом тих змін, які
з нею відбуваються, і саме вона несе максимум відповідальності за наслідки всіх
прийнятих рішень. Поряд із цим, безумовно позитивним явищем, можна відмітити і деякі негативні. Зокрема, ситуація соціального безладу, невизначеності, правового нігілізму, прояви соціальної несправедливості, необхідність нести всю відповідальність за події свого життя, може становити суттєву загрозу для психічного
здоров’я особистості. Це може проявитися як зневіра у своїх силах, надмірна невротизація, тривожно-депресивні розлади тощо. Загалом, вищеназвані трансформаційні процеси можуть стати причиною зниження соціальної активності, глибоких внутрішніх переживань та хвороб – як фізичних, так і психічних.
Особливо гострою проблема соціального благополуччя в сучасних умовах є
для незахищених верств населення: пенсіонерів, інвалідів, сиріт, самотніх матерів.
У них наявні складні умови життя, обмеженість ресурсів для самореалізації, вибудовування суб’єктності та досягнення й збереження соціального благополуччя –
все це створює для вищеназваних категорій людей величезні ризики в плані збереження свого психічного здоров’я. Дуже болючими всі вищеозначені проблеми
є для категорії самотніх жінок, особливо тих, що виховують одну дитину чи кількох дітей. Така жінка несе відповідальність не лише за свою долю, але і за долю
(долі) своїх нащадків. Допомога держави, соціуму дуже часто або відсутня взагалі, або є мінімальною. У своєму дослідженні ми прагнемо описати феномен
соціального благополуччя самотніх жінок, виявити його складові.
Мета статті – аналіз феномену та чинників соціального благополуччя самотніх
жінок, що самостійно виховують дитину (дітей).
Теоретична частина. Дослідженням феномену соціального благополуччя займалися такі дослідники, як Г. В. Разинський, О. Ю. Костіна, М. О. Батурин,
С. О. Башкатов, Н. В. Гафарова та ін. Психологічні аспекти самотності досліджувала О. І. Скорова. С. Г. Корчагіна описала види самотності та психологічні ме© Ê. Ï. Ãàâðèëîâñüêà, Ë. Ì. Ôàëüêîâñüêà, Ë. Â. Ìóçè÷êî, 2017
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ханізми її виникнення. Дослідженням проблеми самотніх матерів займалися:
М. А. Мягкова (опис психологічних типів самотніх матерів), Б. І. Кочубей (проаналізовано основні помилки, які здійснює самотня мати в процесі виховання
дитини), Я. Е. Болдова (вивчення ставлення різних вікових категорій населення
до самотніх матерів) та ін. Ми можемо відзначити брак емпіричних досліджень
умов соціального благополуччя самотніх жінок, зокрема особливостей ставлення
до них з боку чоловіків.
Слід чітко визначитися із тим, як ми розуміємо термін «соціальне благополуччя». Традиційно цей феномен є предметом уваги представників багатьох гуманітарних наук, особливо соціологів. Так, Г. В. Разинський [9] на матеріалі власних емпіричних досліджень виявив чинники, що визначають соціальну поведінку
людей і оцінку ними свого соціального благополуччя. До переліку увійшли: соціокультурні чинники (рівень освіти, рівень правосвідомості); соціальноадаптаційні чинники (ставлення до ринку); соціально-стратифікаційні (ставлення до соціальної диференціації); матеріально-статусні чинники (оцінка рівня
свого матеріального стану); поведінково-оціночні чинники (рівень включеності в
спільноту, вибір стратегії поведінки в кризовий період, оцінка соціального самопочуття). Як бачимо, автор концентрує увагу переважно на суб’єктивних відчуттях, що демонструють оціночне ставлення до різних сторін реальності.
О. Ю. Костіна [6] вважає, що благополуччя людини визначають, насамперед,
три фундаментальні фактори: матеріальний добробут, здоров’я, безпека. В мультикомпонентній структурі соціального добробуту вона визначає наступні показники: матеріальне благополуччя (рівень доходу, житлові умови); фізичне благополуччя (стан здоров'я, самопочуття, особиста безпека); соціальне благополуччя у
вузькому сенсі (міжособистісні стосунки, участь в житті соціуму, задоволеність
своїм соціальним статусом і соціальними ролями); емоційне благополуччя (позитивне функціонування особистості, особистісний ріст, соціальний статус, психічне здоров'я, стрес, вірування і переконання); професійне благополуччя (професійні компетенції, продуктивність праці). Варто зазначити, що досягнення
благополуччя тільки в одній з цих сфер не означає досягнення соціального благополуччя в цілому. Для нас безумовну цінність даної моделі становить акцент на
наявності соціального благополуччя у вузькому сенсі (міжособистісні стосунки,
соціальні ролі). Ми вважаємо, що позитивні міжособистісні стосунки, можливість
бути прийнятою, поцінованою, відсутність осуду та образ, є основою соціального
благополуччя особистості.
М. О. Батурин та співавт. [1] запропонували теоретичну модель особистісного благополуччя. До своєї моделі вони включили чотири рівні: рівень зовнішніх
(позаособистісних) факторів (біологічні, соціальні і матеріальні блага); рівень
особистісних факторів (властивості темпераменту, базові властивості особистості
й позитивні риси характеру); рівень міжособистісних факторів (позитивні вчинки і дії, досягнуті сприятливі міжособистісні відносини і сукупність соціальнозначущих досягнень); рівень суб'єктивно-особистісних факторів (емоції, оцінки,
судження з приводу результатів своєї позитивної активності). Результати позитивної міжособистісної активності стають фактором, що забезпечує особистісне
благополуччя, вони є схваленими і оціненими з боку значущих інших людей і
отримують високу позитивну оцінку самого суб'єкта. Отже, крім внутрішньоособистісних факторів на суб'єктивне благополуччя особистості впливають суб'єктивні
оцінки зовнішніх об'єктивних факторів благополуччя, і позитивні міжособистісні взаємодії.
Таким чином, для проведення дослідження за його категоріальну основу ми
обираємо визначення соціального благополуччя у його вузькому розумінні: як
наявність позитивних міжособистісних взаємодій, безумовного прийняття жіночої
самотності на рівні соціуму, позитивного ставлення і розуміння.
Досить цікавим для нас у контексті вивчення жіночої самотності є дослідження М. А. Мягкової [7], яка визначила три типи самотніх матерів: «позитивна»,
«свідома» та «традиційна мати». «Позитивна мати» високо оцінює себе як матір,
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дуже добре оцінює і батька дитини, не відчуває до нього негативних емоцій, попри
статус самотньої матері. Любов до дитини ґрунтується її безумовному прийнятті.
«Свідома мати» має високий ступінь усвідомленості цінності сім’ї, її ставлення
до материнства цілком позитивне. «Традиційна мати» виховує своїх дітей, орієнтуючись на визнані в суспільстві норми та традиції. Вона не має чіткого уявлення про материнську любов, але не соромиться цього, прагне виразити її по-різному.
Батька дитини, як і себе, оцінює досить негативно, проявляє до нього негативні
почуття.
Р. В. Овчарова та співавт. [8] материнство розглядають як систему усвідомлених ставлень матері до материнства в цілому, до себе як матері, материнської
ролі і своєї дитини, що виявляються в материнській позиції, стилі сімейного виховання та відповідальності. Образ ідеального батька формується у свідомості
самотньої матері ясно й чітко. Для своїх дітей такі матері прагнуть бути сильними, практичними, відповідальними, виявляти повагу до них, хвалити і допомагати у всьому, приділяти більше часу вихованню, навчанню своїх дітей. Особливості виконання основних функцій по вихованню дітей у неповній сім’ї залежить від
рівня усвідомленості материнства: чим вище рівень усвідомленості, тим більше
поведінка матері наближена до поведінки жінки, яка виховує дитину разом з чоловіком, що дозволяє компенсувати його відсутність в неповній сім’ї.
У дослідженні К. П. Гавриловської та співавт. [3] проведено аналіз образу сім’ї
у свідомості жінок із різними соціальними статусами. Виявлено, що у свідомості
молодих жінок, які перебувають в офіційному шлюбі, образ сім’ї розкривається
через почуття впевненості та щастя, а уявлення про сім’ю відображуються за допомогою позитивних емоцій. Основу образу сім’ї розлучених жінок складають,
переважно, негативні емоційні переживання. Самотні матері значимим у образі
сім’ї вважають емоційний комфорт та підтримку один одного. Жінки із соціальним
статусом «вдови» основними категоріями уявлень про сім’ю обирають такі, що
характеризують позитивний емоційний стан.
Жінки, що самостійно виховують дітей, стикаються з великою кількістю проблем
та труднощів. Однією з таких проблем є неоднозначне ставлення суспільства до них.
Я. Е. Болдовою [2] було проведено дослідження з метою вивчення ставлення
різних вікових категорій населення до самотніх матерів. Результати дослідження
свідчать про те, що представники старшого покоління сприймають самотню матір
як дівчину-школярку, яка рано почала самостійне життя через відсутність належної уваги з боку своїх батьків. На думку молоді, самотня матір – це сильна жінка,
котра готова до подолання різного роду перешкод. Разом із тим, всі досліджувані
переконані, що самотня матір безвідповідально підходить до задачі народження
та подальшого виховання дитини. Переважна більшість самотніх матерів характеризуються як бідні та залежні від державних виплат. Частина досліджуваних
старшого віку визнає значимість батька у вихованні дітей, оскільки присутність
чоловіка необхідна для формування багатьох якостей у дитини, підтриманні дисципліни, демонстрації важливих моделей та зразків чоловічої поведінки. Чоловіки, згідно результатів дослідження, не вірять у здатність самотньої матері виховати повноцінну особистість. Отже, у різних поколінь уявлення про самотніх
матерів різняться. Молодь більш толерантна до існування неповних сімей, в той
час як старше покоління схиляється до осуду цього явища.
І. Ф. Дементьєва [5] вважає, що у суспільстві існує негативний стереотип щодо
самотньої матері, її порядність автоматично ставиться під сумнів. Специфіка пострадянського менталітету така, що у дитини обов’язково повинні бути наявні
батько та матір.
С. С. Данилова [4] наводить такі результати своїх досліджень: половина респондентів позитивно налаштована до самотніх матерів, третина виражають нейтральне та байдуже ставлення, лише невелика кількість учасників дослідження
засуджують таку категорію жінок. Разом з тим, автором було відмічено і гендерні відмінності у оцінці та ставленні до самотніх матерів: жінки більш позитивно
ставляться до самотніх матерів, ніж чоловіки.

К. П. Гавриловська та ін. Соціальне благополуччя самотніх жінок у сучасному світі

25

Узагальнюючи результати емпіричних досліджень, можна стверджувати, що
на ставлення до самотніх матерів впливають вік та стать досліджуваних. Молодь
більш толерантна до існування самотнього материнства. Варто відмітити наявні
у суспільстві негативні стереотипи щодо самотніх матерів.
Ми також припускаємо, що ставлення до самотніх жінок, особливо до тих, що
самостійно виховують дітей, буде радше негативним. Причиною цього можуть
бути негативні гендерні стереотипи й упередження щодо жіночої долі. Формування таких стереотипів почалося досить давно. У давні часи жінка не мала жодного права обирати свою долю, вона існувала лише в якості дітородної сили, що
мала збільшувати могутність роду. Століттями рішення про заміжжя приймалося
близькими родичами, статусними особами – але не самою жінкою. Нині жінки
мають право обирати: бути в шлюбі чи бути на самоті. Все більш привабливим
виглядає другий варіант: жінка в сучасному світі далеко не завжди потребує матеріальної підтримки чоловіка, вона має роботу, достатньо сильна й врівноважена
для того, щоб самостійно виховати дитину. Але як реагує на цей її вибір соціальне оточення? Дуже рідко реакція є схвальною чи позитивною.
У колективному несвідомому все ще зберігається неусвідомлений осуд жіночої
самотності, перебування в шлюбі є соціально бажаним, а самотні жінки зазнають
страждань через неприйняття їх вибору, через знецінення будь-яких досягнень,
якщо вони не підкріплені «штампом в паспорті». Одна з причин негативного ставлення до самотніх жінок – заперечення їх суб’єктності у виборі своєї долі. Сучасний соціум формально дає жінці право на самотність, але робить її існування максимально дискомфортним, – через насмішки, скепсис, іронію, співчуття. Відсутність
родини спільнотою часто сприймається як «покинутість», непотрібність жінки.
Тому, щоб уникнути самотності, жінки є більш гнучкими у стосунках, вони готові
чекати, пробачати чоловіків, сподіватися на зміну їх почуттів, боротися за це. Іноді це очікування і боротьба тривають все життя. Жінки рідко обирають самотність
усвідомлено. Зазвичай, так складаються умови та обставини життя. Саме тому
розлучення є одним із найстрашніших стресових переживань для жінки, – його
супроводжує не лише страх перед самотністю, але і страх негативного ставлення
від соціуму, – а це спричиняє втрату почуття соціального благополуччя.
Ставлення до самотньої матері досить негативне (від жалості до зневаги): соціум не давав дозволу цій жінці бути матір’ю, не відбулися всі необхідні традиційні ритуали (сватання, весілля тощо). Через це самотні матері, переважно, прагнуть повного об’єднання зі своєю дитиною, концентруються на ній через
прагнення створити разом із дитиною самодостатній світ. Паралельно вони продовжують пошуки чоловіка – щоб позбавитися стигми незаміжньої.
У ставленні, до самотньої розлученої матері чи вдови соціум більш поблажливий; спільнота була свідком дотримання шлюбних традицій, батько дитини
(дітей) відомий, тому свобода розлученої жінки чи вдови сприймається як трагічна випадковість, а не як результат вільного вибору, через це рівень негативу по
відношенню до таких жінок значно менший.
Соціально бажаним є вступ у новий шлюб для всіх категорій самотніх матерів.
Проте реалізувати це складно: звичка ставити дитину на чільне місце в своєму
житті заважає самотнім матерям будувати стосунки в новій родині, травматичне
переживання зради або смерті попереднього партнера змушує бути обережними
і відверто заважає робити нового чоловіка центром і смислом свого життя [10].
Крім того, ми припускаємо, що започаткувати нову родину самотнім матерям
важко і через те, що їх досить негативно сприймають чоловіки, потенційні шлюбні партнери.
Ми вирішили дослідити психосемантичні характеристики образу самотніх
матерів у свідомості чоловіків. У основу дослідження покладено припущення про
те, що чоловіки до образу самотньої матері схильні включати переважно негативні або нейтральні характеристики. Збір емпіричного матеріалу було проведено
І. І. Базилюк, студенткою VI курсу спеціальності «Психологія» ЖДУ ім. Івана
Франка під керівництвом К. П. Гавриловської.
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Методологія. Мeтoдом дoслiджeння обрано асоціативний експеримент. Він,
як і всі психосемантичні методи, дозволяє вивчити генезис, будову й функціонування індивідуальної системи значень, що визначає сприйняття суб’єктом світу,
інших і самого себе. Головними перевагами асоціативного експерименту є його
простота, зручність у застосуванні, можливість проведення з великою групою
досліджуваних одночасно. Досліджувані працюють зі значенням в «режимі вживання», що дозволяє виділяти і деякі неусвідомлювані компоненти значення. Метод дозволяє дослідити як когнітивні структури, що стоять за мовними значеннями, так і індивідуальні особливості досліджуваних, їх особистісні змісти.
Вибіркова сукупність нашого дослідження включає 100 чоловіків, мешканців міста Житомир віком від 25 до 45 років із різними соціальними статусами.
В процесі нашого дослідження учасникам було запропоновано дати по 10 асоціацій на слово-стимул «самотня мати». Завершальним етапом процедури дослідження була обробка слів-асоціацій, які продукували учасники в асоціативному
експерименті. Обробка отриманих даних здійснювалася методом контентаналізу.
Результати та їх аналіз. Всього досліджувані надали 1000 асоціацій на словостимул «самотня мати». Після якісного аналізу ми виявили чотири групи слівасоціацій:
 «негативні емоції та стани» (злість, депресія, страх, спустошена, гнів) – 45 %;
 «маскулінність» (сильна, «мужик», різка, впевнена) – 24 %;
 «відповідальність» (тягар, труднощі, ноша) – 17 %,
 «образливі та лайливі епітети» (некрасива, недоглянута, секонд-хенд) –
14 %.
Досліджувані серед усіх асоціацій не назвали жодної, яка має позитивне емоційне забарвлення, відображає радість материнства, характеристики щасливої
жінки-матері тощо. Значну кількість слів-асоціацій, що позначають негативні
емоції та стани (45 %) ми можемо пояснити, зокрема, дією захисного механізму
проекції (коли власні негативні переживання чоловіків (гнів, злість) приписуються тим самотнім жінкам, на яких вони, власне і спрямовані. Чоловіки вважають
таких матерів депресивними, пригніченими, сумними через розуміння тягару від
необхідності власними силами забезпечувати усім необхідним себе і дітей.
Самотнім матерям приписуються маскулінні характеристики (позитивні чи
негативні – але це суто чоловічі характеристики – сила, впевненість). Самотні
матері переважно одинокі в екзистенційному розумінні. Навіть, якщо зрідка їм
допомагають друзі, родичі, ніхто не розв’яже за них щоденні побутові й психологічні проблеми. Самотня мати – метафорично – тримає небо над головами своїх
дітей. Тому такі жінки і реально, і у масовій чоловічій свідомості, є дуже сильними особистостями, які самостійно здатні вирішити безліч проблем. Але чи виникає у чоловіків бажання стати партнером людини, яка ніби-то, ні в чому допомоги і не потребує, навпаки – все може вирішити сама? Саме приписування
самотнім жінкам суто маскулінних рис є однією з причин складнощів у створенні ними нової сім’ї.
Самотні жінки у сприйманні чоловіків виглядають заклопотаними, втомленими, такими, що втратили свою жіночність, стали схожими на «мужика». Материнство самотніх жінок сприймається чоловіками, власне, як тягар, що позбавляє
можливостей для самореалізації.
Щодо особливостей встановлення самотніми матерями соціальних контактів,
то, на думку чоловіків, самотні жінки характеризуються замкнутістю, конфліктністю, принциповістю. Образ самотніх матерів у свідомості чоловіків включає й
характеристики зовнішнього вигляду жінки. Досліджувані описують його такими
образливими асоціаціями: «недоглянута», «не любить себе», «секонд-хенд». Слід
відзначити, що кількість та «брудність» лайливих епітетів по відношенню до самотніх матерів – це єдине, що відрізняє відповіді чоловіків із різними соціальними статусами – чоловіки із низькими соціальними статусами більш агресивні у
своєму ставленні до самотніх жінок.
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Висновки. Отже, узагальнюючи результати дослідження, можна сказати, що
самотні матері асоціюються переважно з негативно забарвленими емоціями та
станами, проявом заклопотаності у соціальній взаємодії та маскулінністю. Самотня мати у свідомості чоловіків маскулінна, заклопотана, пригнічена; ставлення
до неї, переважно, негативне, чи, навіть, приховано-агресивне. Зважаючи на результати нашого дослідження, можна говорити, що проблема соціального благополуччя самотніх жінок у нашій країні є досить актуальною. Держава може приймати гарні закони про захист материнства й дитинства, про толерантність до
різних груп населення, про можливості самореалізації для всіх категорій громадян.
Проте це не гарантує суб’єктивного відчуття щастя і психологічного благополуччя тим жінкам, чия доля відрізняється від стереотипізованих, загальноприйнятих
уявлень. Ми вбачаємо перспективи нашої роботи у продовженні емпіричних досліджень проблеми жіночої самотності, її причин та особливостей суб’єктивного
переживання; у підготовці та реалізації просвітницької роботи; а також у проведенні групової консультативної роботи з жінками, що обрали самотність як спосіб
реалізації своєї суб’єктності.
Висловлюємо вдячність своїм колегам та студентам з Житомирського державного університету ім. Івана Франка та Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, які допомагали у проведенні дослідження та
надихали на творчі пошуки.
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СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ОДИНОКИХ ЖЕНЩИН
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
К. П. Гавриловская, Л. Н. Фальковская, Л. В. Музычко (Житомир, Киев)
Целью данной работы является изучение факторов социального благополучия одиноких
женщин. Выявлено, что большое значение для переживания социального благополучия имеет
социальная среда, в которой находятся одинокие женщины, отношение к ним со стороны окружающих. Проведено эмпирическое исследование в рамках психосемантического подхода. Результаты исследования показывают наличие негативного отношения мужчин к одиноким женщинам, воспитывающим одного ребенка или нескольких детей. Существует необходимость
продолжить данное исследование с целью выявить субъективные переживания одиноких женщин по поводу своего одиночества. Ценность данного исследования состоит в выявлении низ-
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кого уровня толерантности и принятия по отношению к одиноким женщинам, что требует
поиска путей исправления этой ситуации.
Ключевые слова: социальное благополучие, одиночество, одинокая женщина, одинокая
мать, образ одинокой матери, маскулинность, негативные эмоции.
SOCIAL WELL-BEING OF SINGLE WOMEN IN THE MODERN WORLD
K. P. Havryilovska1, L. M. Falkovska1, L. V. Muzychko2 (Zhytomyr, Kyiv; Ukraine)
Zhytomyr state university named after Ivan Franko;
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
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The aim of the work is to identify the factors of social well-being of single women. It has been
revealed that social environment, in which there are single women with others` attitude towards
them, is of great importance for experiencing social well-being. An empirical study has been carried
out within the psychosemantic approach. The results of the study show a negative attitude of men
towards single women who bring up one child or several children. There is a need to continue this
study in order to identify the subjective experiences of the single women themselves about their
loneliness. The value of this study lies in the identification of the problem of a low level of tolerance and acceptance towards single women, which requires searching the ways to improve this
situation.
Key words: social well-being, loneliness, single woman, unmarried mother, unmarried mother`s
image, masculinity, negative emotions.
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Досліджується психологія здоров’я як складна, багатоаспектна проблема суспільного
буття, розв’язання якої значною мірою залежить від характеру, стану та практичної
реалізації державної політики у цьому плані. Робиться акцент на тому, що у сучасних
умовах глобалізованого суспільного розвитку психічне здоров’я дається взнаки як фактично загальносвітового масштабу феномен. Поліпшити його, певною мірою зменшити
негативний вплив на життя та діяльність мільйонів людей вдається можливим лише
за умов спільних зусиль країн і народів, посилення уваги до забезпечення сталого
суспільного розвитку, оскільки стан психічного здоров’я детермінується економічними,
політичними, соціальними, духовно-моральними та іншими факторами. Підкреслюється,
що позитивна і активна діяльність людини визначальною мірою обумовлена станом її
психічного здоров’я.
Ключові слова: здоров’я, психологія здоров’я, державна політика щодо сталого
суспільного здоров’я, психологія особистості.

Вступ. Поняття здоров’я загалом, як відомо, має надто багато специфічних
аспектів біологічного, соціального, соціопсихологічного та іншого характерів. Проте нині, в умовах потужних соціальних та інших загальносвітових, глобалізаційного характеру трансформацій, кризових явищ, суспільних катаклізмів на перший
план об’єктивно виступає не стільки біологічне, скільки психологічне здоров’я.
Тобто проблема психічного здоров’я нині постала як загальносвітова, глобалізаційного характеру проблема.
© Ì. Ô. Ãîëîâàòèé, Î. Ì. Õîëі÷. 2017
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Як справедливо зазначає авторитетний психолог М. Ф. Секач здоров’я організму визначається запасом міцності, стійкості та відношенням до згубних явищ,
тобто тим наскільки надійно захищені, наскільки захисні сили компенсують ці
явища, не допускаючи погіршення умов роботи психіки [6, с. 15].
Зазначимо, що найменш дослідженою є проблема соціопсихологчного стану
людини. Комплексно ця проблема виглядає як складний комплекс різноманітних
негативних впливів на людину у сучасних умовах. Поміж усіх суб’єктів, що мають
забезпечити сталий суспільний розвиток, належне біолого-психічне здоров’я людини на перший план в третьому тисячолітті виступає держава, що розробляє і
реалізує політику і соціальну практику здорового способу життя. Про це вже
йшлося у окремих публікаціях автора, де робиться акцент на тому, що державна
політика в демократичних країнах має будуватися на основі людиноцентричного
аспекту і мати за мету максимально стабільне, добротне, дієздатне і продуктивне
життя людини [9]. Тобто вона повинна враховувати цілий ряд важливих соціальних та культурних факторів, які впливають на особливості психічного здоров’я
великих груп соціуму включаючи домінуючу роль у багатонаціональному суспільстві національних культур чи, навпаки, мультикультуралізму [8].
Слід зазначити, що в сучасних умовах для отримання комплексної і такої, що
постійно динамічно змінюється, картини стану і тенденцій розвитку психічного
здоров’я соціуму (включаючи окремі групи в ньому) доцільно використовувати
нові методи, з яких одним з найбільш перспективних вбачаються математичні
моделі графічних полів так званої «марковської сітки», які враховують значно
більше факторів, ніж традиційні моделі розрахунків [7].
Мета статті. В статті ставиться завдання концептуального означення проблеми психології здоров’я людини в умовах сьогодення. Беруться до уваги численні
негативні фактори суспільного життя – кризи, глобалізаційні трансформації, природні катаклізми, що суттєво ускладнюють, загрожують здоров’ю, життю великої
кількості людей. Підкреслюється, що більш предметна увага громадськості до цих
процесів викликає велику потребу відзначити і використати дієвіші заходи щодо
поліпшення психічного здоров’я людини.
Теоретична частина. Психологічне здоров’я головним чином виявляється крізь
призму взаємин між людьми, особистостями [2–4]. Як писав видатний психолог
С. Л. Рубінштейн: «Серце людини виткано зі ставлення до інших людей; те, чого
вона заслуговує цілком визначається потім, до яких людських взаємин людина
прагне, які взаємини з іншими людьми вона здана встановлювати. Психологічний
аналіз людського життя, спрямований на розкриття становлення людини до інших
людей, становить стрижень життєвої технології. Саме тут відбувається зіткнення
психології з етикою» [5, с. 262].
Достатньо спрощено, однак доступно і зрозуміло, слід виділити три основних
типи психічного здоров’я: а) задовільне (хороше, гармонічне); б) незадовільне
(протилежне хорошому); в) змішаний тип (першого з другим) [4, с. 15–16]. Вочевидь, що досліджуючи феномен психічного здоров’я, маємо брати до уваги найперше вище викладене.
Серед багатьох аспектів методологічного характеру, одним з найскладніших
є феномен «психологічна активність особистості», під якої слід розуміти поєднання трьох основних складових: врівноваженість, стійкість (стабільність), спротив. Досить часто вміння, спроможність людини протистояти різноманітним стресам, конфліктам, кризовим ситуаціям характеризується як душевне здоров’я. Про
це ми певною мірою вже згадували [9].
Психологія здоров’я – складний, багатоаспектний феномен, що залишається
недостатньо вивченим, особливо з урахуванням сучасних криз, катаклізмів і проблеми суспільного життя. Так, деякі дослідники вважають, що у ХХІ ст. основними факторами, що спричиняють зростання психологічного здоров’я є два – науковотехнічний прогрес і зростання ролі інформації у суспільному життя [3, с. 7].
Важливо брати до уваги, що формоутворюючою, відповідальною за соціальнопсихологічні процес була і залишається вся діяльність людини. Тому, наприклад,
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психолог П. С. Брауде, інші вчені психічний рівень здоров’я вважають нині найважливішим, при цьому він є індивідуально-психологічним, що головним чином
залежить від соціальних умов [1]. Одночасно психологію людини вони пропонують розглядати виходячи з трьох основних взаємопов’язаних реальностей –
біологічної, психологічної і соціальної.
З усіх різнопланового характеру методів психологічного впливу на особистість
більшість фахівців виділяють наступні: психологічні консультації, психокорекції,
психотерапію, психотренінги, психологічну реабілітацію. При цьому, особливо для
сучасної України, надто актуальною є психологічна терапія та реабілітація, як
система спеціальних психологічних методів оздоровчого впливу на людину для
нормалізації її психічного стану під час перебування у важкому стресі тощо.
Методологія. Методологія дослідження психології здоров’я найперше базується на синергетичному, всеохоплюючому принципі виявлення спільного і особливого у феномені психічного здоров’я.
При цьому для розробки і аналізу означеної проблеми використовувалися: а)
теоретико-методологічний аналіз наявної зарубіжної ті вітчизняної спеціальної
літератури, в якій психічне здоров’я розглядається як специфічний феномен, притаманний значною мірою сучасному глобалізованому життю людства; б) історикоаналітичне розкриття причин, джерел, факторів, що породжують сучасні конфліктні і кризові явища загальносвітового масштабу, що є «базисом» погіршення
психічного здоров’я; в) соціально-статистичні, соціологічні та інші дані, які обґрунтовують стан психічного здоров’я людей. Таким чином, для дослідження проблеми психічного здоров’я людини було обрано аналітичний, історичний, діалектичний, соціологічний, синергетичний та інші методи.
Бібліографічний пошук здійснювалося електронними базами даних Scopus,
Medline, Ebsco, Pubmed. Наявні статті з зарубіжної літератури були розділені та
вивчені.
Результати та їх аналіз. Теоретичне осмислення стану психології здоров’я дає
підстави стверджувати, що це проблема, що стосується мільйонів людей і потребує комплексного, цілісного вирішення. Йдеться про необхідність адресної національної (на рівні окремих держав) та світової (глобалізованої) політики стосовно забезпечення сталого розвитку великих соціумів, створення належних
профілактичних засад та здорового способу життя для максимальної кількості
людей.
Висновки. Доведено і обгрунтовано рядом спеціальних досліджень, що психічне здоров’я в ХХІ ст. постає як одна з найскладніших людських проблем. При
цьому важливішими факторами, що загострюють цю проблему є економічний,
політичний, соціальний фактори, що взаємодіють, ускладнюють способи життя
людини. За таких обставин все наявнішою стає потреба: а) більш глибокого аналітичного дослідження феномену «психічне здоров’я»; б) розробки державної та
міжнародної політики і практичної стратегії щодо зниження рівня негативного
впливу різноманітних факторів на психічне здоров’я людини.
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ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ В КОНТЕКСТЕ РАДИКАЛЬНЫХ КРИЗИСНЫХ
СИТУАЦИЙ ГЛОБАЛИЗОВАННОГО ВЕКА
Н. Ф. Головатый, О. Н. Холич (Киев)
Целью данной публикации является поднятие и актуализация научного рассмотрения
проблемы психического здоровья, которая в условиях масштабных глобализационных процессов приобрела в третьем тысячелетии чрезвычайно острый характер. Акцентируется внимание на том, что целостного, комплексного и синергетического исследования психического
здоровья, особенно в украинской научной мысли пока явно недостаточно. Практическое значение исследуемой проблемы в свою очередь касается углубления теоретико-методологического
похода к раскрытию сути, особенностей, значения психического здоровья в современных условиях интенсивной и часто несущей в себе постоянные угрозы жизни как отдельного человека,
так и больших социальных групп. Огромное социальное значение исследуемой проблемы состоит в том, что теоретические наработки по ней должны сподвигнуть к разработке государственной политики, программ, практических средств, технологий, методов укрепления психического здоровья, как фактора, что серьёзно влияет на здоровый способ жизни человека.
Ключевые слова: здоровье, психология здоровья, государственная политика в отношении
устойчивого общественного здоровья, психология личности.
THE PSYCHOLOGY OF HEALTH IN THE CONTEXT OF THE RADICAL
CRISIS SITUATIONS OF GLOBALIZED CENTURY
M. F. Holovaty, O. M. Holich (Kyiv, Ukraine)
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The purpose of this publication is to raise and actualize the scientific consideration of the problem
of mental health, which in the context of large-scale globalization processes acquired an extremely
acute character in the third millennium. Attention is focused on the fact that a holistic, integrated
and synergetic study of mental health, especially in Ukrainian scientific thought, is still not enough.
The practical importance of the problem under study, in turn, concerns the deepening of the theoretical
and methodological approach to the disclosure of the essence, features, significance of mental health
in modern conditions, intensive and often bearing in itself constant threats to the lives of individuals
and large social groups. The social significance of the problem under investigation is that the
theoretical developments on this issue should be encouraged to develop public policies, programs,
practical tools, technologies, methods of strengthening mental health, as a factor that seriously affects
the healthy way of life of a person.
Key words: health, psychology of health, state policy on sustainable public health, personality
psychology.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИФОТВОРЧЕСТВА
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Межрегиональная академия управления персоналом <natpalm68@gmail.com>
Рассмотрен комплекс актуальных проблем, связанных с возрастающим влиянием средств
массовой информации на мировоззрение и систему ценностей людей, что способствовало реанимации мифа как важнейшего компонента психического здоровья человека.
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Прослеживаются психологические предпосылки создания новых мифов в сознании современного человека. Показано, что особую значимость миф приобретает в периоды
трансформационных преобразований, выступая в качестве одного из ключевых средств
конструирования идентичности и системы ценностей, сохранения и воспроизведения
социального порядка.
Ключевые слова: массовое сознание, социокультурное пространство, ценности, мифотворчество, информационное общество.

Вступление. Несмотря на продолжающийся научно-технический прогресс, в
психике современного человека присутствует архаичная склонность к ритуализации своей жизни, созданию так называемых «современных мифов». Этому во
многом поспособствовали процессы массовизации социума и появление феномена
«массового человека» – атомизированного и, в то же время, деиндивидуализированного, легко поддающегося влиянию на своё сознание со стороны каких-либо
внешних сил, что привело к возрастанию роли мифологических представлений в
современном обществе, выдвижению мифа на приоритетные позиции.
Данная проблема широко исследовалась как в философии религии, антропологии и социологии, так и психологии. Так, свой вклад в изучение психологических предпосылок создания новых мифов в сознании современного человека
внесли труды М. Элиаде, К. Г. Юнга, Э. Фромма, Дж. Кэмпбелла [4, 11–13].
Изучение проблемы психологии массового сознания и место человека в массовом обществе содержится в трудах таких выдающихся исследователей, как
Ф. Ницше, X. Ортега-и-Гассета, Г. Лебона, Г. Тарда, В. Парето.
Среди современных авторов значительное внимание данной проблематике
уделено в работах А. Панарина, Д. Латыниной, А. Селютина и др.
В наши дни стало очевидно, что средства массовой информации превратились в один из важнейших инструментов по конструированию, поддержанию
или разрушению психического здоровья социума. Такое информационное поле
посредством использования манипуляционных технологий позволяет не только
воздействовать на ценностные и мировоззренческие установки психики людей,
но и осуществляет фактическое управление поведением индивидов и социальных
групп, определяет уровень и направление их политической и социальной активности. Особенно это заметно в периоды трансформационных преобразований
общества.
Цель исследования – проследить психологические предпосылки создания
новых мифов в сознании современного человека и обосновать социальнофилософскую сущность феномена мифологизации.
Теоретическая часть. Трансформационные процессы в современном обществе,
представленные главным образом политической нестабильностью и затянувшимся экономическим кризисом, в ещё большей степени способствовали росту пессимистических и негативистских настроений в социуме, разочарованию в новой
демократической системе, которая отнюдь не означала, как оказалось, большего
процветания и материального благополучия для основной массы людей. Девальвация прежних ценностей, переоценка мировоззренческих и поведенческих установок оказало определенное влияние и на психику людей – произошла потеря
жизненных ориентаций, целостного видения окружающей реальности.
Методология исследования основана на использовании теоретического наследия как отечественных, так и зарубежных психологов, философов, социологов,
анализирующих проблемы психического здоровья людей через призму процессов
мифологизации современного общества. Её фундамент составляет также и общенаучные методы познания – анализ и синтез, абстрагирование и типизация, принципы изучения социальных явлений в рамках классической и постнекласической научных парадигм.
Результаты и анализ. Среди наиболее популярных форм современной мифологии, особое место занимает традиционная сказка, превратившись в своеобразный
элемент современной культуры. Вспомним, что столь любимые всеми нами сказ-
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ки в детстве всегда заканчивались хорошо. Проникая в психику человека, подобные сюжеты успокаивали и давали веру в то, что, в конце концов, все как-то само
собой образуется. Это подавляло агрессивность у одних, ослабляло апатию у других и создавало атмосферу сдержанности и спокойствия.
По мнению исследователей этого феномена, психика человека, встречаясь со
сказочным сюжетом, тут же принимает его условность и некоторую простоту,
куда-то исчезает свойственная зрелому возрасту критичность и скептицизм [3,
5–9]. Как отмечает в своей работе И. Еременко [1, с. 8], этим свойством сказочных
сюжетов умело пользуются опытные писатели, которые хотят добиться от массового читателя нужного восприятия, пробиться к его душе, основательно защищённой от жесткого психологического воздействия суровой действительности
щитом недоверия и подозрительности. По его мнению, элементы сказки – это
счастливый финал, неожиданное везенье, поощрение добродетели и наказание
подлости и жестокости – непременно включается в сюжет серьёзных и по форме
совершенно реалистичных литературных и кинематографических произведений.
Особым предметом исследования учёных стала фантастика, которая генетически является прямым продолжением традиционной сказки. Важной стороной
фантастики как жанра искусства является возможность анализировать поведение
людей в экзотических условиях, которые в реальной жизни трудновыполнимы
или даже невозможны. Это, своего рода, социальный и психологический эксперимент, которому фантастика даёт право на существование.
Следует отметить и небывалую популярность литературы и кинофильмов в
жанре «фэнтези». Интересно, что наиболее выдающиеся произведения этого направления были созданы непосредственно крупнейшими исследователями фольклора и мифологии или при их участии. Например, профессор Дж. Р. Р. Толкиен
был лингвистом и фольклористом, а не только автором «Хоббита» и «Властелина колец», а профессор Дж. Кэмпбелл, именно благодаря теориям и научному
консультированию которого родилась грандиозная эпопея Дж. Лукаса «Звездные
войны», являлся исследователем мифов XX в.
Говоря об этом жанре, следует особо указать на роль научной фантастики и
ее влияние на психику людей. Многие исследователи полагают, что фантастика
такого рода всегда будила в психике человека любопытство, развивала склонность
к размышлениям и формировала устойчивый интерес к науке [3, 14]. Вместе с
тем, совершенно справедливо утверждение, что научная фантастика позволяет
творчески активным людям излагать научные гипотезы и идеи, которые по какимлибо причинам трудно или невозможно ни объяснить, ни обосновать.
Чаще всего, такие идеи не имеют никакой научной перспективы, но порой
именно они прямо или косвенно ассоциируются с другими соображениями, которые в дальнейшем используют исследователи.
Тем не менее, надо признать, что для успешной работы в жанре научной фантастики ограничиться только сферой обыденного сознания не удаётся, так как
кроме литературного таланта необходимы глубокие знания естествознания, высокая степень осведомленности о состоянии науки и техники, определенный профессионализм в формировании содержательного и не противоречащего естественнонаучным принципам, сюжета.
Однако нынче строить фантастические сюжеты, которые имеют непосредственную связь с научным предвидением, опирающиеся на знание естествознания,
становится не модным. Куда проще придумывать сказочные и мистические сюжеты, ничего общего с реальностью не имеющие. Для решения сюжетных задач
вводятся новые сущности, которые не имеют никакого естественно-научного права на жизнь. Это вызывает определённую настороженность.
Резкое снижение финансирования на науку, значительное падение престижности профессии ученого привели к снижению интереса массового сознания
(в первую очередь детей и молодежи как основных потребителей фантастики)
к научным темам. Следствием стала неподготовленность массового сознания этой
категории к восприятию научной фантастики, нишу которой торопливо занимает
фантастика сказочная.
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Учёные отмечают, что у массового читателя и зрителя этого жанра, независимо от возраста, существует неосознанная вера в чудеса, поэтому созданные талантливыми авторами сказочные сюжеты, невероятно привлекательны и наделены глубоким философским смыслом.
Но в целом смело можно заявить, что требования к интеллекту и уровню образованности для освоения сюжетных линий большинства произведений сказочной фантастики сильно занижены.
Появление и стремительное распространение информационных технологий,
которые существенно упростили процедуры создания литературных, кино- и телепроизведений, новые формы красочного представления материала на телевидении
и в кино с использованием компьютерной графики, а так же рост количества
печатных изданий и телевизионных каналов – всё это привлекло профессионалов
к разработке новых сюжетов. Значительный спрос на сказочную фантастику привёл к заметному падению её качества не только в творческом аспекте, но даже
чисто в редакционном и изобразительном.
Особое беспокойство исследователей из Станфордского университета и университета Карнеги – Меллона в США вызывает то обстоятельство, что современная сказочная фантастика медленно дрейфует в область мистического жанра [15].
Проблема в том, что мистическая литература лишь слегка замаскирована под
сказочную фантастику, поощряет психику человека к мистическому восприятию,
уходу от реальности у самой восприимчивой аудитории – молодежи.
Изучая данный феномен, учёные пришли к выводу, что учения мистического
содержания, отвращают людей от адекватного восприятия реальной жизни и позволяют достичь психологического комфорта с самим собой без особых усилий
(нравственных и материальных затрат) [7, с. 518].
При этом тревогу вызывает то, что часто уничтожаются стимулы к продуктивной деятельности. Приобщение молодежи к мистическим учениям представляет социальную опасность, ибо способно нарушить равновесие неокрепшей психики молодых людей, которые не только создадут проблемы себе и окружающим,
но и способны стать орудием в реализации частных и политических целей их
вдохновителей [7].
На самом деле следует признать, что в современном обществе агрессивная
реклама, пресса и телевидение заставляют человека отождествлять себя с героями
ярких телевизионных шоу. Подобное навязывание жизненных ценностей, реклама во всех её ипостасях действует даже на психику высокоинтеллектуальной и
критично настроенной публики, ибо обращены они больше к чувствам, чем к
разуму. Развивается явление, которое Э. Фромм назвал «автоматическим конформизмом». Социальная маска (persona) заменяет «подлинное я». Человек перестает быть самим собой, он полностью усваивает тот тип личности, который ему
предлагают модели культуры, и становится таким, как другие, каким его ожидают
увидеть. Человек, который уничтожил своё индивидуальное «я» и стал автоматом,
идентичным с миллионами других автоматов вокруг него, не испытывает больше
чувства одиночества и тревоги. Однако цена, которую он платит, – это потеря
самого себя, потеря индивидуальности и растворенность в «массовом сознании».
Взамен он получает иллюзию благополучия и спокойствия [11].
Таким образом, в наши дни средства массовой информации становятся той
силой, которая формирует сознание и психику населения, и не только своей страны. Механизм подобного информационного управления сводится к потаканию
слабостям человека, созданию иллюзий в его сознании.
Каковы же психологические предпосылки создания новых мифологий современным человеком? Исходя из своей теории мифа, М. Элиаде обосновывал концепцию «современного мифа», например, марксистского или фашистского. М. Элиаде сумел структурировать их аналогично классическим мифам о Золотом Веке и
вечном возвращении. Роль современного героя-искупителя, по Элиаде, достаётся
пролетариату. Он подчёркивает приниженное положение современных мифов по
отношению к мифу традиционному [12]. П. Тиллих [10] предпочитает именовать
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современные мифы «квазирелигиями», несмотря на то, что хотя в качестве высшего интереса в «квазирелигиях» выступают народ, наука, общество, высший и
обожествляемый идеал человечества, в подобных убеждениях таится серьёзная
опасность, которая, согласно его мысли, была наглядно продемонстрирована фашизмом и коммунизмом. Э. Фромм утверждает [11], что «современное идолопоклонство» примитивно, что в нём отсутствуют нравственные принципы, вера, любовь, без которых невозможно развитие человека, а возможен только регресс.
Стремление современного человека к созданию новых мифологий с психологической точки зрения также объясняет концепция существования коллективного
бессознательного, предложенная К. Г. Юнгом [13]. В противоположность личному
бессознательному, которое, будучи хранилищем вытесненного материала, пополняется в течение всей жизни индивида, коллективное бессознательное состоит только из элементов, присущих человеческому роду в целом, и содержит все духовное
наследие человечества, каждый раз рождающееся заново в структуре мозга отдельного человека. Анализируя сны, фантазии и видения, Юнг пришёл к выводу, что
эти феномены в значительной мере трансцендентны личностной сфере и содержат
элементы коллективного бессознательного. Изначально К. Г. Юнг говорил о них
как о «первообразах», но позднее стал использовать термин «архетип». Сознание
современного рационального человека не допускает в себя архетип в чистом виде,
поэтому он всегда оказывается соединенным с каким-либо нашим опытным представлением. Ближе всего к самому архетипу эти образы сознания оказываются в
сновидениях, мистических видениях, галлюцинациях, когда сознательная обработка отсутствует. Современные мифы не что иное, как результат проявления компенсаторных механизмов бессознательного. По причине секуляризации архетипы более
не могут перерабатываться посредством традиционной мифологии и религии, а
потребность в их переработке по-прежнему чрезвычайно велика, соответственно
человечество вынуждено изобретать новые формы мифологии, чтобы обезопасить
свою психику от прямого контакта с коллективным бессознательным. Учёный указал, что с течением времени содержание мифов меняется. Если раньше к людям
являлись ангелы, то теперь их похищают инопланетяне. Собственно говоря, инопланетяне – часть современной мифологии, взявшей за основу научные идеи и
пытающейся объяснить некоторые непонятные для людей явления [13].
Э. Фромм [11, с. 136], несмотря на все свои теоретические несогласия с К. Г. Юнгом, солидарен с ним в оценке современных «иррациональных» мифологем, он
говорит, что «…человек не может жить без веры. Решающим для нашего и следующего поколений является вопрос о том, будет ли это иррациональная вера в вождей,
машины, успех, или это рациональная вера в человека, основанная на опыте нашей
собственной плодотворной деятельности». Согласно Э. Фромму, человеческий мозг
живёт в XX в., а сердце большинства людей – в веке каменном [11].
По мнению Дж. Кэмпбелла [4], все сферы человеческого бытия, даже хозяйственная, подчиняются мифологическому мышлению. Значительным шагом к
осознанию этого, с его точки зрения, является осознание человеком собственной
бренности. Также индивид осознаёт то, что человечество в целом превозмогает
смерть, и это убеждение ложится в основу долговечности общественных устоев.
Таким образом, человек – по самой своей природе существо, априорно нуждающееся в мифологии и религии, которые можно рассматривать не только как
формы культуры и сознания, но и в определенном смысле как своеобразные механизмы, благодаря которым сознание работает правильным образом. Соответственно, когда в процессе секуляризации человек отказывается от мифа и объясняет его исключительно как вымысел, он в результате изобретает иные формы
мифа, как правило, более примитивные, которые легко обращает себе же во вред.
В общем, человек с доминирующим мифологическим сознанием живёт в довольно понятном для него мире, в мире, где всё можно объяснить, даже если нет
никакой информации. И это оказывает очень успокаивающий эффект на психику,
она делает мир более уютным и объяснимым, создавая иллюзию контроля и снижая тревогу.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МІФОТВОРЧОСТІ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ
Н Д. Пальм (Київ)
Розглянутий комплекс актуальних проблем, пов'язаних із зростаючим впливом засобів
масової інформації на світогляд і систему цінностей людей, що сприяло реанімації міфу як найважливішого компонента психічного здоров'я людини. Простежуються психологічні передумови створення нових міфів у свідомості сучасної людини. Показано, що особливу значущість міф
набуває в періоди трансформаційних перетворень, виступаючи одним з ключових засобів конструювання ідентичності і системи цінностей, збереження і відтворення соціального порядку.
Ключові слова: масова свідомість, социокультурний простір, цінності, міфотворчість,
інформаційне суспільство.
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MYTH-CREATION
IN THE CONTEMPORARY CULTURE
N. D. Palm (Kiev, Ukraine)
Interregional Academy of Personnel Management
The article deals with the complex of challenging issues related to the increasing influence of mass
media on people’s world view and value system, which leads to the reanimation of myth as the crucial
component of the psychic health of humans. It is shown that the myth acquires special significance in
periods of transformational changes while standing as one of the key facilities for constructing the
identity and value system, as well as for the maintenance and reproduction of social order.
Key words: collective consciousness, cultural and social space, values, myth-creation, information
society.
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Емоційне вигорання – це показник психосоціального стану викладача, а його психосоціальне
благополуччя є індикатором стану людського капіталу університету. Для вишу якість
викладацького складу визначає якість його науково-освітньої діяльності. Метою статті
є вивчення прояву емоційного вигорання викладачів в сучасних умовах та пошуку прийнятних способів його подолання ресурсами організації, яка є більш гнучкою системою
аніж державні інституції. Основним діагностичним інструментом був опитувальник
діагностики рівня емоціонального вигорання (ОЕВ) В. В. Бойка. Методику дослідження
доповнювала авторська анкета для конкретизації організаційних умов та отримання
суб’єктивної оцінки системи чинників, які викликають нервово-емоційне напруження
педагогів. Аналіз результатів засвідчив загострення вияву ОЕВ викладачів сучасних
вишів. Традиційні чинники обтяжені факторами напруження, що пов’язані з освітньою
установою. Істотну роль в розвитку негативних психоемоційних станів педагогів відіграє
організаційний стрес, значну частку відповідальності за який несе адміністрація. На
фоні загальносистемних негараздів викладачі вказують, що серйозними стресовими
впливами є організаційні проблеми і зміни в навчальних закладах. Ресурсом профілактики
та подолання професійного вигорання викладачів повинні стати системні заходи, здатні
привести до формування позитивного психосоціального клімату. Формування
внутрішнього соціокультурного простору пом'якшує удари зовнішнього середовища і
дозволяє будувати нові плани професійного розвитку кожному викладачеві.
Ключові слова: емоційне вигорання, психічне здоров’я, професійне здоров’я, викладач,
вища школа.

Вступ. Ситуація поточних реформ в Україні характеризується не лише
соціально-економічними перетвореннями, а й наявним потужним запитом до
трансформації людини, яка виконує свою професійну діяльність в трансформованому соціальному контексті та змінюваних соціальний умовах. Освітня реформа, що відбувається наразі, є не лише нагальною для нашої країни, а й достатньо
радикальною. Зрозуміло, вона зачіпає щодалі сильніше, викладачів вищої школи,
створюючи ситуацію невизначеності, яка сприймається викладацьким спільнотою
негативно. Є зрозумілим, що освітня реформа має під собою цілком об'єктивне
підґрунтя, водночас існує загроза відомих наслідків («хотіли як краще, а вийшло
як завжди»).
У численних роботах дослідники зазначають, що педагог виконує нормативно
визначену суспільну функцію, яка виявляє тенденцію до зсуву з власне педагогічної до функції трансляції загальної культури, він є носієм культури, а іноді і її
зразком. Це зумовлює пред'явлення високих вимог до педагогічної діяльності.
Викладацький загал вищої школи є спільнотою творчих науковців, а, отже, достатньо вразливих щодо дії зовнішніх агресивних чинників, які викликають труднощі адаптації до нових умов, в зв'язку з чим, радикальні перетворення створюють
ризики виникнення професійного (емоційного) вигорання [1].
Функціонування вищого освітнього закладу в сучасних умовах ринку і переходу до нової освітньої концепції, з одного боку, актуалізує потреби викладачів у
професійному розвитку, з іншого – загострює проблеми психічного здоров'я,
пов'язані в основному з емоційним вигоранням, підвищенням конфліктності у
конкурентних відносинах, наростанням почуття незадоволеності своєю напруженою роботою і неадекватно низькою заробітною платою. Як наслідок виникає
проблема професійних кадрів вишу, яка впродовж нетривалого часу може перетворитися на проблему держави. Йдеться про той факт, що психосоціальне благо© Ë. Â. Ìóçè÷êî, Ë. Ì. Ôàëüêîâñüêà, Ê. Ï. Ãàâðèëîâñüêà, 2017
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получчя є індикатором стану людського капіталу університету, а професійне вигорання, відповідно, показником психосоціального стану. Безсумнівно, для
університету якість професорсько-викладацького складу є визначальним чинником якості науково-освітньої діяльності, яку реалізує заклад. Саме викладач університету є ключовою ланкою трансформації теоретичного потенціалу науки та
відповідної практики, яка є змістом професійної підготовки студентів і це визначає вагомість його власної професійної діяльності та відповідальність за надання
кваліфікованої освітньої послуги високого рівня.
Сказане вище і зумовило необхідність дослідження проблеми збереження психічного здоров’я викладачів.
Метою дослідження є вивчення прояву професійного вигорання викладачів
вищої школи в сучасних умовах та пошуку прийнятних способів його подолання
ресурсами організації, яка уособлює державу і є більш гнучкою системою аніж
державні інституції.
Теоретична частина. Наразі проблема професійного здоров'я виступає предметом досліджень у царині багатьох суміжних наук і вивчає цей феномен під
різними кутами зору. Аналіз таких робіт показує, що професійне здоров'я першочергово вивчалося з позиції пошуку чинників та умов, які забезпечують його збереження і зміцнення; шляхів,методів та способів попередження дії факторів ризику для здоров'я; пошуку резервів та потенцій, активізація яких зможе
забезпечити необхідний і достатній рівень функціонування людини як суб'єкта
професійної діяльності аби гарантувати високий результат її реалізації. Йдеться
про дослідження Г. Л. Апанасенко, А. Г. Маклакова, Л. М. Мітіної, Г. С. Нікіфорова, В. А. Піскунова, В. О. Пономаренко, О. М. Разумова, Л. Я. Рубіної та ін.
Змістове наповнення сучасних психолого-педагогічних досліджень дає підстави
зазначити той факт, що наразі не вироблений загальноприйнятний підхід до визначення поняття цього феномену, а отже, і немає універсального тлумачення і
терміну «професійне здоров'я». Теоретичний аналіз показує, що під професійним
здоров'ям окремими дослідниками розуміється:
– властивість організму зберігати необхідні компенсаторні та захисні механізми,
які забезпечують професійну надійність і працездатність умовах перебігу професійної діяльності (Г. С. Нікіфоров [8] та ін.) та здатність організму зберігати
й активізувати компенсаторні, захисні, регуляторні механізми, що забезпечують
працездатність, ефективність і розвиток особистості вчителя в актуальних умовах протікання професійної діяльності (Л. М. Мітіна та ін. [5]);
– певний рівень характеристик здоров'я фахівця, який відповідає поточним вимогам професійної діяльності і забезпечує її високу ефективність (А. Г. Маклаков та ін. [5]);
– процес збереження та розвитку регуляторних властивостей організму, його
фізичного, психічного і соціального благополуччя, що забезпечують високу
надійність професійної діяльності, професійне довголіття і максимальну тривалість життя тощо (В. А. Піскунов та співавт. [7]).
Узагальнюючи відомі точки зору [6], правомірно професійне здоров'я розглядати у якості інтегральної характеристики функціонального стану організму
суб'єкта діяльності, що забезпечує ефективну працездатність з урахуванням його
реальних та потенційних можливостей. Конкретизуючи різновиди прояву цього
феномену, актуально звернути увагу на професійне здоров'я викладача, яке виступає основою ефективної роботи сучасної вищої школи та її стратегічним завданням, значимість і актуальність якого відзначають численні дослідники. Деякі автори [7, 8] розглядають її в контексті загальної концепції охорони здоров'я
нації, оскільки саме від педагога значною мірою залежить здоров'я підростаючого покоління.
Останнім часом у контексті професійного здоров'я багато говорять і пишуть
про професійне вигорання, поняття і термін якого у вітчизняній літературі
з'явилося порівняно нещодавно, хоча за кордоном даний феномен виявлено і активно досліджується вже чверть століття [9, 10]. Проблема синдрому професій-

Л. В. Музичко та ін. Емоційне вигорання викладачів вищої школи та їхнє професійне здоров’я

39

ного вигорання (зміст та структура) вивчалася та знайшла своє відображення у
роботах зарубіжних та вітчизняних вчених (Х. М. Алієв, В. В. Бойко, М. Буриш,
А. Видай, М. Гінзбург, С. Гремлінг, Дж. Грінберг, Г. Діон, Ф. Джонс, М. А. Дмитрієв, Л. М. Карамушка, Л. О. Китаєв-Смик, Г. В. Ложкін, М. П. Лейтер, Д. Льюїс,
С. Д. Максименко, Е. Махер, Г. С. Никіфоров, В. Є. Орел, М. Л. Смульсон,
В. М. Снєтков, Т. В. Форманюк, Х. Дж. Фрейденбергер, У. Б. Шуфелі та ін.).
Результати наукових пошуків дають розуміння сутності явища вигоряння та
його проявів як структурованої низки симптомів (синдром професійного вигорання), що є частим проявом професійної деформації для професіоналів, чия діяльність
пов’язана зі спілкуванням (педагоги, лікарі, працівники торгівлі, сфери обслуговування, соціальні працівники, керівники тощо) [3–5]. Йдеться про поступове
емоційне стомлення та спустошення, за яким стоять серйозні психологічні і психофізіологічні реакції, що мають свої причини, форми прояву та комунікативні
наслідки, головне, що підґрунтям виникнення вигорання є потужна дія соціального фактору, який поєднується з відповідними внутрішніми чинниками.
Робота викладача пов’язана з фізичними та нервово-психічними навантаженнями і його емоційна сфера поступово втрачає здатність до адекватного реагування за ситуацію професійної взаємодії. Це призводить до формування емоційного вигоряння, яке виступає виробленим особистістю механізм
психологічного захисту в формі повного або часткового виключення емоцій або
зниження їхньої активності у відповідь на дію психотравмуючих впливів. Людина набуває певний емоційний стереотип, який дозволяє їй дозувати та економно витрачати енергетичні ресурси. Крайній прояв емоційного вигорання
характеризується виникненням дисфункціональних наслідків комунікативного
та психосоматичного забарвлення.
Емоційне вигоряння викладача обумовлено низкою чинників, дослідження
яких є необхідним для збереження здоров’я не тільки педагогів, а й студентів,
оскільки цей стан неминуче позначається на їхніх взаєминах. Це специфічний
стан психіки педагога, що виникає внаслідок напруженої щоденної взаємодії зі
студентами, який виявляється в обмеженні емоційного реагування на необхідні
в роботі контакти, а також широким спектром порушення соціальних контактів.
Процес «вигорання» одночасно зачіпає емоційну, когнітивну і соматичну сфери особистості людини і впливає на ефективність виконуваної діяльності. Сучасна система освіти висуває все більш високі вимоги до особистості та діяльності
викладача. Педагоги, прагнучи відповідати цим вимогам, змушені безперервно
підвищувати рівень професійної компетентності, що потребує додаткових фізичних та інтелектуальних навантажень (наднормова активність). Напружені ситуації на роботі призводять до виснаження психофізіологічних ресурсів викладача.
З огляду на тенденцію економити матеріальні ресурси «вигорянню» викладача
вищої школи сприяє постійне зростання кількості студентів, що припадають на
одного викладача при нормуванні його навантаження. Присутній постійний тиск
на викладача з боку керівництва системою освіти, відносно низький рівень оплати праці, відсутність почуття задоволення від роботи.
У викладачів професійне вигорання може бути представлено різними рівнями
за ступенем тяжкості, а також за сферою реагування: фізіологічним, емоційним,
поведінковим та смисловим. Синдром розгортається в три стадії, які можуть призвести до повної професійної непридатності викладача, а саме: емоційне виснаження, деперсоналізація і редукція персональних досягнень. Остання і найсерйозніша стадія характеризується зниженням почуття компетентності, цінності
власної діяльності, негативним само сприйняттям, зниженням професійної та
особистої самооцінки, де мотивацією і, зрештою, байдужим ставленням до роботи
[3, 5, 6].
Методологія. Для досягнення висунутої мети було застосовано комплекс методик, які спрямовані на вивчення синдрому емоційного вигорання викладача та
їхнього суб’єктивного бачення особливостей поточної професійної діяльності.
Основним діагностичним інструментом виступив опитувальник діагностики
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рівня емоціонального вигорання В. В. Бойка [2]. Ця методика дозволяє виявити
рівень сформованості кожного з дванадцяти симптомів «вигорання», встановити
кількісні показники кожної з трьох фаз формування «вигорання», а також отримати інтегральний показник сформованості синдрому емоційного вигорання викладача. Вибір саме цього інструменту ґрунтувався на його вимірювальних можливостях – високій конструктній валідності, яка забезпечує різнобічний
структурний аналіз феномену. При аналізі результатів реалізується можливість
відповісти на такі питання: які симптоми склалися, домінують і супроводжують
«виснаження»; який симптом (які симптоми) найбільше обтяжують емоційний
стан особи; якими повинні бути напрямки впливу на професійне середовище для
зниження нервової напруги фахівців; які ознаки визначають аспекти поведінки
особистості, які мають підлягати корекції, щоб емоційне вигорання не завдавало
шкоди їй мамії, її професійній діяльності та партнерам.
Другим інструментом слугувала авторська анкета, яку було створено з метою
конкретизації умов реалізації професійної діяльності та отримання суб’єктивної
оцінки респондентів системи чинників, які викликають нервово-емоційне напруження.
У дослідженні взяло участь 129 викладачів гуманітарних спеціальностей. 37,2 %
(48 осіб) склали чоловіки і 62,6 % (81 особа) – жінки. Така відмінність за гендерною ознакою відбиває реальну ситуацію структури професорсько-викладацького
складу, яка характеризується кількісною перевагою серед викладачів саме жінок.
Середній вік опитуваних склав (46,6 ± 14,2) року (мінімум 24 роки, максимум –
76 років). Педагогічний стаж склав (18,4 ± 14,8) року. Співробітники без ступеня
склали 7 % вибірки, кандидати наук – 80 %, а доктори наук – 13 %.
Результати та їх аналіз. Дослідження прояву професійного вигорання викладачів університету показало, що їхня професійна поведінка характеризується
великою кількістю реакцій, які виникають у відповідь на професійний стрес –
у викладачів виявляються всі компоненти емоційного виснаження. Так, емоційне
виснаження відчувають 29 % опитаних, цинічне ставлення до оточуючих – 31 %,
а тенденція негативного оцінювання себе та власних професійних досягнень мала
місце у 46 % викладачів. Редукція професійних досягнень корелювала з деперсоналізацією (r = 0,4; Р < 0,001), а остання, в свою чергу, була позитивно пов'язана
з емоційним виснаженням загалом (r = 0,44; Р < 0,001).
З викладачами, які брали участь у обстеженні та виявили особисту зацікавленість власним станом, проводилась консультативна бесіда, яка також мала і
дослідницьку мету – виявити конкретні поведінкові ознаки, які характеризують
процес становлення емоційного вигорання. Це дало підстави конкретизувати розгортання синдрому. Отже, на першій стадії у викладачів спостерігаються окремі
збої на рівні виконання функцій та довільної поведінки: забування (наприклад,
чи внесені потрібні записи в облікову документацію, чи здійснені задекларовані
перевірки завдань, чи отримано відомість до почасту екзамену; збої у виконанні
будь яких рухових дій тощо). Побоювання помилитися супроводжується підвищеним контролем та багаторазовою перевіркою і, навіть переперевіркою, виконання певних дій на тлі відчуття нервово-психічного напруження.
На другій стадії спостерігається зниження інтересу до роботи, потреби в спілкуванні (вдома, з друзями та колегами): «не хочеться нікого бачити», «тиждень
лише почався, а враження, що вже п'ятниця», «робота триває нескінченно», наростання апатії наприкінці тижня, поява стійких соматичних симптомів (не вистачає сил, енергії, особливо до кінця тижня, головні болі вечорами; «сон без
сновидінь», збільшення кількості простудних захворювань, а у крайніх випадках
«перехід з однієї хвороби у іншу»); підвищена дратівливість (будь-яка дрібниця
починає дратувати, збільшення кількості агресивних імпульсів, зниження толерантності до інших та до себе). Особливо велику кількість негативних емоційних
сплесків серед викладачі виявляли стосовно колізії, яка виникла після підвищення мінімальної зарплатні, яка майже урівняла дохід некваліфікованого працівника та фахівця з науковим ступенем.
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Третя стадія – власне емоційне вигоряння – характеризується повною втратою
інтересу до роботи і життя взагалі, байдужість, емоційне отупіння, небажання
бачити людей і спілкуватися з ними, відчуття постійної знесиленості.
В ході дослідження ми аналізували особливості прояву психічних станів в
різних підгрупах обстежуваних: порівнювались показники у жінок та чоловіків,
а також у викладачів з різним стажем роботи. Аналізуючи отримані дані, можна
сказати, що загалом синдром емоційного вигоряння є розповсюдженим елементом
психічного нездоров’я викладацького складу університетів. Рівні його вияву знаходиться у середньому діапазоні. Найбільші показники виявлено в таких симптомах: «неадекватне вибіркове емоційне реагування», «розширення сфери економії емоцій» та «редукція професійних обов'язків». Практично у всіх обстежуваних
кожна фаза емоційного вигорання кваліфікується як така, що формується.
Помічено цікавий факт: рівень сформованості фази «опір» часто-густо значно
вищий за рівень сформованості фази «напруга». Це може свідчити про високий
рівень готовності викладачів у будь-якій виробничій ситуації бачити негативний
підтекст. Навіть у об’єктивно позитивних умовах схильні розглядати негативний
підтекст. Ймовірно така поведінка зумовлена високими вимогами до викладацької
діяльності, постійного зовнішнього оцінювання та усвідомлення відповідальності за результати своєї професійної діяльності.
Є викладачі з виявленим синдромом емоційного вигорання. Вони скорочують
обов'язки, які вимагають емоційного включення, намагаються дозовано витрачати емоції та реагують на життєві ситуації вибірково. Виконання професійної діяльності регулюється нормативно-функціональними обов’язками і позбавлене
емоційної складової («машини працюють за програмою і без емоцій»). Безумовно,
значним «бар'єром» під час навчання для студента є емоційно «вигорілий» викладач: байдужий, цинічний або тривожний, безпорадний, загалом дезадаптований
педагог, виснажений фізично та емоційно, що втратив віру в себе, свою професію
та в освітній заклад, в якому він працює. Такий викладач не може стати достойним
партнером своїм студентам у їхній спільній навчальній діяльності. Тож не дивно,
що величезна кількість студентів навчаються тільки «заради диплому» (читай –
заради соціального статусу). Приклад викладача в процесі їхнього навчання просто нівелює інтерес до обраної професії. У свою чергу, робота з невмотивованими
на навчання, байдужими студентами є одним з факторів, що провокує вигорання
педагогів. Замкнене коло!
«Вигоряння» є небезпечним і на початку свого розвитку, так і на будь-якому
іншому етапі свого формування. Викладач, який «вигорає», зазвичай, погано усвідомлює або не усвідомлює його симптоми і зміни в цей період легше помітити з
боку. Оскільки стан «вигорання» супроводжується згортанням комунікативної
активності, створюються умови, за яких людина не вмотивована попросити, отримати і скористатися такою інформацією, внаслідок чого синдром на набуває хронічного характеру.
Аналіз індивідуальних показників у чоловічій та жіночій підгрупах виявив
таке. Жінки частіше усвідомлюють наявність психотравмуючих чинників при
реалізації професійної діяльності, у них більшою мірою зростають напруга, роздратування та накопичуються відчай і обурення. Вони частіше говорять про пересиченість діловими контактами, тому прагнуть економно витрачати емоції не лише
в професії, а й поза нею. Серед викладачів-жінок більше скарг на фізичне здоров'я
та незадовільний психічний статус, що свідчить про неможливість психологічного захисту справляється зі своїми функціями, і енергія емоцій перерозподіляється між іншими підсистемами людини.
Отже, результати засвідчили наявність гендерних відмінностей у прояві синдрому, а саме: редукція професійних досягнень виявилась більш вираженою у
чоловіків, аніж у жінок (t = 2,49; P = 0,014). Критичним стажем роботи в університеті для формування редукції професійних досягнень, в рамках нашого дослідження був стаж роботи 11–15 років і більше 30 років (F = 2,36; Р = 0,045). Применшення власної гідності, обмеження своїх можливостей, обов'язків по

42

ISSN 0049-6804. «Врачеб. дело». 2017, № 7

СЕКЦІЯ 1

відношенню до інших змінюється також залежно від віку, і максимально виражені в інтервалі від 31 до 40 років, а також у співробітників старше 60 років (F = 2,62;
Р = 0,039).
Таким чином, стать викладача і його вік мають значення для професіонального вигорання співробітників навчального закладу. Беручи до уваги соціальноекономічні умови в нашій країні, а також нормативно-правову базу функціонування системи освіти та їхнє застосування керівництвом навчального закладу,
можна говорити про існування об’єктивних причин, які виступають джерелами
стресових реакцій особистості, що створює підґрунтя для емоційного вигорання
викладачів. Вже є загально відомим факт, що в результаті впливу об'єктивно існуючих трудових проблем і особистісних особливостей їх сприйняття формується різне ставлення викладачів до вимог професії. Якщо педагогом обираються
стратегії поведінки, що не приводять до вирішення труднощів та не сприяють
подальшому розвитку людини як особистості і як професіонала, то відбувається
накопичення психоемоційного та фізичного напруження, розвиток негативних
станів, зокрема, емоційного вигорання.
Аналізуючи результати анкетування, слід вказати на високу частку (близько
79 %) факторів, які викликають напруження викладачів, що певним чином
пов’язане з освітнім закладом. Це підтверджує істотну роль в розвитку негативних
психоемоційних станів педагогів, яку відіграє організаційний стрес, значну частку відповідальності за який несе адміністрація освітніх установ. Неблагополучна
психологічна атмосфера в багатьох педагогічних колективах, особливості стилю
керівництва, взаємини з колегами також виступають джерелом емоційної напруженості та безпосередньо впливають на розвиток психологічної перевтоми. На тлі
загальносистемних негараздів, викладачі вказують, що серйозними стресовими
впливами є організаційні проблеми і зміни в навчальних закладах. Реформи в
освітньому середовищі, що недолуго і безсистемно відбуваються протягом багатьох
років мають безпосереднє відношення до розвитку організаційного стресу, оскільки вимагають від педагогів постійного освоєння нових видів діяльності, що є однією з основних причин підвищеного психічного напруження. За умови потужного відтоку студентів, вкрай низького рівня державного фінансування керівництво
використовує різні прийоми інтенсифікувати навантаження викладача. Внаслідок
чого він позбавлений можливості у природній для нього спосіб готуватися до
навчальних занять, готувати якісне методичне забезпечення, а також виконувати
наукові дослідження. Також університети мають надмірний оббіг документів, які
забирають енергію та час викладача, які мін міг би з користю і без зайвого напруження спрямувати безпосередньо на виконання професійної діяльності. Багаторічний потік змін в сфері освіти з частими нововведеннями, що мають тимчасовий характер, не залишає педагогам можливості до них адаптуватися, критично
осмислити, набути корисний досвід.
Висновки. Узагальнюючи отриману в процесі дослідження інформацію, можна констатувати, що серед факторів, які несприятливо впливають останніми роками на здоров'я педагогів, є такі. 1. Підвищені робочі навантаження, зумовлені
зміщенням акценту діяльності від безпосередньої роботи зі студентами на необґрунтовано високий обсяг звітності. 2. Невідповідні актуальним можливостям
викладача, зумовлені його фінансовим забезпеченням, вимоги щодо підтвердження свого професійного статусу (наукова робота не нормується і не відображена у
навантаженні; публікація у журналах, що входять до наук метричних баз і, особливо, мають високий рейтинг, є занадто вартісними. 3. Відсутність адекватної
системи післядипломного навчання педагогів, коли звичайна практика підвищення кваліфікації вимагає поєднання викладання та власного навчання. 4. Існуючий
соціальний дискомфорт через невисокий розмір заробітної плати педагогів і падіння ролі профспілок, які перетворилися на формальних збирачів внесків з непрозорою системою їхнього використання. 5. Погіршення можливостей турботи
педагогів про особисте здоров'я через фінансові труднощі, складності отримання
кваліфікованої (і, перш за все, профілактичної) медичної допомоги, путівок для
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лікування тощо. 6. Недостатньо представлену в педагогічних вишів підготовку в
галузі здоров’я збереження всіх учасників освітнього процесу.
Стресогенним факторами для викладачів є: невизначеність перспектив у роботі, відсутність достатньої кількості вільного часу для, окремо для жінок – труднощі професійного зростання та підвищення по статусу. Ресурсом профілактики
та подолання професійного вигорання викладачів повинні стати системні заходи,
здатні привести до формування позитивного психосоціального клімату. Інакше
якість освітніх послуг і кількість наукових досягнень будуть знижуватися. Так,
одним з управлінських рішень може бути формування організаційної культури,
що включає систему ідей («ідеологію» університету) і цінностей, що робить професійну діяльність більш осмисленою. Формування внутрішнього соціокультурного простору – є та межа, яка пом'якшує удари зовнішнього середовища і дозволяє будувати нові плани професійного розвитку.
Здійснене дослідження є лише спробою заявити актуальну для вивчення науковців і практиків тему, яка висвітлює нагальну потребу не лише фахівців, а й
усього суспільства, оскільки певним чином торкається всіх і кожного. Усвідомлюючи обмеженість можливостей для широких узагальнень, однак наголошуємо,
що результати можуть слугувати відправною точкою для низки наступних досліджень у цьому напрямку.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
И ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ
Л. В. Музычко, Л. Н. Фальковская, К. П. Гавриловская (Киев, Житомир)
Эмоциональное выгорание – это показатель психосоциального состояния преподавателя,
а его психосоциальное благополучие является индикатором состояния человеческого капитала
университета. Для вуза качество преподавательского состава определяет качество его научнообразовательной деятельности. Целью статьи является изучение проявления профессионального выгорания преподавателей в современных условиях и поиска приемлемых способов его
преодоления ресурсами организации, которая является более гибкой системой, чем государственные учреждения. Основным диагностическим инструментом был Опросник диагностики
уровня эмоционального выгорания (ОЭВ) В. В. Бойко. Методику исследования дополняла
авторская анкета для конкретизации организационных условий и получения субъективной
оценки системы факторов, которые вызывают нервно-эмоциональное напряжение педагогов.
Анализ результатов показал обострение проявления ОЭВ преподавателей современных вузов.
Традиционные факторы обременены факторами напряжения, связанные с образовательным
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учреждением. Существенную роль в развитии негативных психоэмоциональных состояний
педагогов играет организационный стресс, значительную долю ответственности за который
несёт администрация. На фоне общесистемных проблем преподаватели указывают, что серьёзными стрессовыми воздействиями являются организационные проблемы и изменения в учебных заведениях. Ресурсом профилактики и преодоления эмоционального выгорания преподавателей должны стать системные меры, способные привести к формированию
положительного психосоциального климата. Формирование внутреннего социокультурного
пространства смягчает удары внешней среды и позволяет строить новые планы профессионального развития каждому преподавателю.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, психическое здоровье, профессиональное
здоровье, преподаватель, высшая школа.
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Job burnout is an indicator of an psychosocial state of a teacher, and his psychosocial welfare
is an indicator of University’s human capital state. In case of a higher educational institution the
quality of its teaching staff determines the quality of its scientific and educational activity. The aim
of the article is to investigate the signs of job burnout of professors in modern conditions as well as
to discover the appropriate ways of its overcoming by means of an organization which structure is
more flexible compared with public institutions. The questionnaire of the emotional exhaustion level
diagnostics of V. V. Boiko has been chosen as the main diagnostic instrument. The research
methodology has been complemented by the authors’ questionnaire to itemize organizational
conditions and to obtain subjective evaluation of the system of factors which cause neuro-emotional
stress of professors. The results analysis shows an escalation of the emotional exhaustion syndrome
among professors of modern higher educational institutions. The traditional factors have been
weighted down with stresses originated from the educational institution. The essential role in the
occurrence of negative psycho-emotional states of teachers is performed by the organizational stress,
which the administration is mainly responsible for. With the general systemic negative issues on the
background the serious source of stress is organizational problems and changes in educational
institutions. Systemic measures aiming at creation of an amiable psychosocial environment are
expected to be the job burnout prevention and job burnout overcoming resource for professors. The
creation of an internal social cultural space will mitigate the impacts of the external environment
and allows to develop new plans of personal professional development for every teacher.
Key words: emotional burnout, mental health, professional health, teacher, high school.
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Aim of this study is to investigate the level of professional burnout of mental health employees and to investigate the possible influence of various mental health factors on professional
burnout. A cross-sectional methodology was employed to this study. A cohort of 217 employees
who work in mental health settings in Greece was recruited. Data were collected with a three –
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part structured questionnaire consisted by questions on personal, professional and demographic data of the respondents, questions whose answers will give the profile of the working conditions and the Maslach Burnout inventory. The average age was (39.00 ± 8.19) years, 75.11 %
were women, 60.2 % declared married, 47.5 % of the sample members have graduated from
higher education institutes (and as for the profession 63.13 % are nurses, 14.28 % doctors
and 22.59 % other specialties. Burnout levels were found to be can moderate, with the occupation, in particular nursing, understanding the context and purpose of work and cooperation
between professionals, being aggravating factors. Research findings have shown moderate
levels of burnout and several factors have been found to have an impact. Experience has been
found as the most important factor for mental health sector.
Key words: professional burnout; mental health staff; working conditions.

Introduction. Burnout was approached as a syndrome, caused mainly by stress
which presents with emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal
accomplishment, especially among humanitarian and social service professions (e. g.
nurses). Professional burnout can be distinguished from stress, since the former has
long-term nature, while the latter is usually considered as something more transient [4,
10, 21, 25]. In the literature, one can find numerous studies that support this threedimensional perception of Burnout [5]. Its substantial overview identifies it as a “construct” with a social dimension, but at the same time, it has specific clinical overtones.
Apart from Maslach’s three-dimensional model, other Burnout models have been created providing the theoretical framework for several surveys while efforts have been
made towards the integration of these models [15, 17]. All these models give a mediating role in the professional burnout in a process which makes stress along with interpersonal and working causes, the precursors of occupational burnout, which, in turn,
brings about certain changes in attitude and behavior of employees [6, 17].
As mentioned above, much of the research on the work environment and mental
health has used the framework of the aforementioned four psychosomatic states: stress,
burnout, depression, anxiety, well-being. More precisely, the standard set of these surveys
deals with the identification of factors associated with personal – the employees’ – and
labor factors. Personal factors are further subdivided into personality traits, gender and
other demographics (income, education), while Labor factors may include job stressors,
supporting employees and the opportunities for working conditions improvement [16].
Dolan examined the relationship between burnout and job satisfaction in nurses
and found that job satisfaction is a reliable indicator of burnout. These results coincide
with the findings of Pines & Kanner in Dolan [8]. Nursing staff reported low job satisfaction and higher levels of burnout in relation to the rest of the hospital staff. The
conclusion drawn was that the psychological pressure (stress), which leads to Burnout,
was caused primarily by the workload demands, when specific labor standards were
not met, secondly by the inability to meet the demands of patients resulting in feelings
of guilt and dissatisfaction, and thirdly, by the employees’ difficulty to adequately meet
the physical and psychological needs of patients. These findings appear to be confirmed
over time since more recent studies have come to similar results [14, 27].
In another article by Fletcher, it was examined not only nurses’ job satisfaction
but also their dissatisfaction. The questionnaires were posted to 5,192 registered nurses, 1,78 of which were returned duly completed. The researchers examined job satisfaction, satisfaction and patient safety, the role of head nurses as well as the nurses’ intention to remain in the healthcare sector. Job satisfaction has been assessed at various
levels, which concerned nursing unit gains, job performance, intrinsic values of work,
and patient care issues. The results showed that the staff appears to be overcome by
a feeling of job devaluation and even feels indignant with the financial gain being more
important than the patients.
Regarding the job performance of their colleagues, many said they had higher
expectations of them and they were disappointed on the way. In addition, nurses’
working values seem to be derived from the provision of care and the fact that
the services they offer improve patients’ health. When examining patient care issues,
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concern was raised about the perception that patient care is not at the level it should
be due to organizational changes related to staffing and delegation of tasks to nurses [9].
The research of Ersin Ukun et al. [10] focused on the staff of the hospital units
and correlated the dimensions of professional burnout with job satisfaction. The findings of the research have shown a strong correlation between satisfaction and the three
dimensions of burnout. In particular, satisfaction is positively related to personal accomplishment and negatively to emotional exhaustion and depersonalization. The
greater the job satisfaction the lower the levels of nurses’ emotional exhaustion and
depersonalization. The same conclusions came from the study of S. Tabolli et al. [26],
involving nurses of a general hospital in Italy. In conclusion, high levels of job satisfaction exhibit protectionist characteristics against burnout [10, 26].
Despite the numerous studies on burnout in health professionals, few are those
that focus on mental health professionals and how even more including a variety of
specialties beyond nursing staff.
Purpose The purpose of this study is to investigate the level of professional burnout of mental health employees and to investigate the possible influence of various
mental health factors on professional burnout. In a health system central to which is
the investigation of the professional burnout of employees, working conditions and
personal and demographic data could be classified as influencing factors.
Methodology A cross – sectional methodology was employed to this study. A
cohort of 217 employees who work in mental health settings in Greece was recruited.
The subjects included patients who 18 years old and more, had the ability to communicate in Greek, currently working in a mental health setting, an adequate level of
cooperation and perceived ability and hadn’t been diagnosed with any psychiatric
condition.
Ethical Consideration All participants have signed a consent form to participate
in the study. They had been informed of their rights to refuse or to discontinue participating in the study. All ethical standards of Helsinki Declaration were followed.
In addition, permission for the study was obtained from the ethical and scientific committees of the participating units.
Measures A three – part structured questionnaire was used as the data gathering
tool.
1. The first group includes questions on personal, professional and demographic data
of the respondents (11 questions).
2. The second group consists of questions whose answers will give the profile of the
working conditions (11 questions).
3. The third group is the Maslach Burnout inventory. This group consists of three
sub-groups of questions that express staff’s emotional exhaustion, personal accomplishment and depersonalization.
Statistical analysis Percentages, means and standard deviations were calculated
in order to provide a broader view of the data. Also, multiple regression analyses were
used to determine the way that demographic data and working conditions affect burnout. Results indicated differences with a probability of less than or equal to 0.05 were
accepted as significant. For statistical analysis, we used statistical program SPSS 22.
Demographic, Professional and Personal data Demographic Characteristics Tabl.
1 shows the demographic and job features of the sample. The average age of the staff
that works in mental health units is 39.00±8.19 years. Regarding gender, the percentage of men is 24.88 % (n = 54) and of women 75.11 % (n = 163). As for marital status,
60.2 % declared married (mean score = 0.94, 0 = single, 1 = married, 2 = divorced)
and 38.9 % of the married declared that they do not have children. The 47.5 % of the
sample members have graduated from higher education institutes (universities and
technological educational institutes) and as for the profession 63.13 % are nurses,
14.28 % doctors and 22.59 % other specialties. The mean score of years in the profession for the sample is (9.31 ± 7.50) years and for years in a department is (4.07 ± 4.27)
years.
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Table 1. Demographic conditions Statistics
Demographic Features

Age
Marital status
Number of children
Degree
Graduate year
Years in profession
Years in department
Gender
Men
Women
Profession
Nurses
Doctors
Other

Mean

SD

39.00
0.94
1.20
0.69
1994
9.31
4.07
N
54
163

8.19
0.88
1.11
0.62
7.75
7.50
4.27
%
24.88
75.11

N
137
31
49

%
63.13
14.28
22.59

Working Conditions. Working conditions are presented in Tabl. 2. Low mean
deviations indicate that employees are little or not at all (e.g. adequate number of
staff) satisfied with the working conditions. It is also confirmed by the results of the
11 questions relating exclusively to the environment and working conditions (Tabl. 2).
Specifically, in question 4 (working conditions) the mean 1.58 is placed between the
range “a little” and “enough”.
Table 2. Working Conditions Statistics
Questions describing staff working conditions

How many people that need your services, you are involved with on a
daily basis?
How many night shifts a month do you work?
How many afternoon shifts a month do you work?
Are you satisfied with your working conditions (space, infrastructure,
hygiene, etc.)?
Do you feel satisfied with your salary (compared to your offer)?
Do you think the staff of the department is enough?
Have your duties been clearly explained to you at the workplace?
Do staff meetings take place in the workplace?
Do you consider staff meetings useful?
Do you think your cooperation with your colleagues is satisfactory?
Do you think your relationships with your superiors are satisfactory?

Mean

Standard
deviation

2.68

0.639

1.15
1.57

0.948
1.021

1.58

0.846

1.23
0.35
1.89
1.33
0.91
1.95
1.85

0.894
0.488
0.867
0.813
0.324
0.637
0.717

Professional Burnout. The levels of burnout are presented in Table 3. Mean deviations indicate that in general, staff burnout is moderate. The exception is the emotional exhaustion variable, with a deviation (18.46) close to moderate range limit
(21–30), however, the result is below the lowest minimum value and therefore its level may be considered low. On the other hand, the values associated with the dimension
of personal accomplishment (37.28) are close to the limit of the highest value ( 35).
The same applies to the value of depersonalization (6.73) which is closer to the low
depersonalization limit (5). In general and in accordance not only with the results but
also to the “base” scale, burnout falls into the category of moderate burnout.
Multivariable Regression models. The results of multivariable regression analysis are presented in Tabl. 4. With regard to the specialty of the eight models introduced
in the models, only nurses presented statistically significant and only in the equation
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of emotional exhaustion. Working conditions are also significant for professional burnout. One of the two conditions that are statistically significant is whether the employee thinks that his / her role has been clearly explained to his / her workplace,
affecting the variables of emotional exhaustion and depersonalization. The more meaningful the role, the lower the levels. The other condition is the satisfaction derived
from working with their colleagues. This affects personal accomplishment and even
the greater the satisfaction is, the greater the feeling of personal accomplishment. Finally, the degree of adequacy of staff size (number of employees) and staff satisfaction
from their salary have been presented as significant variables only in emotional exhaustion.
Table 3. Limit values corresponding to low, medium and high levels of professional burnout
Low

Emotional Exhaustion
Mental Health Sector
Personal Accomplishment
Mental Health Sector
Depersonalization
Mental Health Sector

Medium

High

 20
18.46
 42
5

21–30

 31

41–36
37.28
6–10
6.73

 35
 11

Table 4. Multivariable Regression models
Dependent:
Independent:

Constant
Age
Specialty Nurses
Current working in Special Psychiatric hospital Hospitalization
Current working in Hostels –
Residential Institutions –Project
“Psychargos”
Current working in Private
Psychiatric Clinic
Current working in Clinic for
Chronic Diseases
Previous work in Children / Adolescent Mental Health Center
Current working in
Adolescent Day Hospital
Previous work in
Adolescent Day Hospital
Previous work in
Hostel – Residential Institutions –
Project “Psychargos” ІІ
Previous work in Protected
Apartments Project “Leros” ІІ
Total years of experience
in the specific workplace
Total years of experience in the specific department

Emotional Exhaustion (R2 = 0.34)
B

20.195
–
2.747

t

Personal Accomplishment
(R2 = 0.22)
B
t

9.343
34.508
(0.000)*
–
–

–

1.777
(0.077)
–

–
–5.072

–

–

6.256

Depersonalization
(R2 = 0.38)
B

t

18.434 –287.973 –2.627
(0.000)
(0.009)
–
0.150
2.690
(0.008)
–
–
–

–

–2.818
(0.005)
–

–3.761

3.318
(0.001)
–

–

–

1.760

–

–

4.946

2.920
(0.004)
–

–

–

–

–

–

4.099

–

–

–

–

–2.394
(0.018)
–

2.408
(0.017)
–

10.052

2.051
(0.042)

–

–

–

–

–

–

6.177

0.583

4.422
(0.000)
–2.093
(0.038)

–0.349

–4.351
(0.000)
–

0.348

2.180
(0.031)
4.959
(0.000)
–

–
29.092
–
–9.004

–0.384

–

2.839

–

2.189
(0.030)
–3.398
(0.001)
1.841
(0.067)
3.174
(0.002)
–
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Table continuation 4

Independent:

B

t

Personal Accomplishment
(R2 = 0.22)
B
t

Career choice by the desire to help
others
Career choice due to increased probability of professional
reintegration
Do you feel satisfied with your salary?
(compared to your offer )
Do you think the department staff is
enough?
Have your duties been clearly explained to you
at the workplace?
Do you think your cooperation with
your colleagues is satisfactory?

–

–

2.497

–

–

–1.868

–2.624

Dependent:

Emotional Exhaustion (R2 = 0.34)

–2.250

–

Depersonalization
(R2 = 0.38)
B

t

–1.682

–

2.447
(02.447)
–

–2.266
(0.025)
–2.067
(0.040)

–2.215
(0.028)

–

–

–

–

–1.788
(0.075)
–2.919
(0.004)

–

–

–

–

–

–

–.0923

–2.085
(0.038)

2.075

2.557
(0.011)

–

–

–

–1.551

*The significance level in brackets.

Discussion. The purpose of this study was to investigate the levels of burnout in
mental health professionals as well as the effect that demographics and working conditions may have on the onset of the syndrome. Overall, the levels of burnout can be
characterized as moderate, with the occupation, in particular nursing, understanding
the context and purpose of work and cooperation between professionals, being aggravating factors.
The levels of burnout of the present study come to reinforce other studies that
have taken place in Greek hospitals and report the levels as moderate [11, 20]. In the
mental health sector, both the desire to help people and the orientation towards professional reintegration seem to have a positive impact on reducing depersonalization. It
is quite evident that the motives for the employment decision in mental health units
have a different impact. They’re very likely to be closely related to specific characteristics of the field (of patients). Even those who decide to offer their services based on
their professional rehabilitation to patients with mental or psychological problems,
either intimately or subconsciously, are psychologically and intellectually properly
prepared to deal with the conditions that will come forward. Besides, as mentioned
above, one of the reasons for the professional burnout is the unrealistic expectations
of employees, both from themselves and from the working conditions in general [1, 9,
23]. It is also expected that mental health staff will adapt to patient data more easily
for the reasons outlined above (clear landscape). For instance, staff dealing with patients with acute chronic disorders are more likely to be aware, either by themselves
or by briefing with superiors – that patients’ recovery rates are lower than in patients
with mild disorders. Such adaptation to the actual conditions of care and the possibilities for patients to restore their mental health, can help significantly to mitigate
the occurrence of burnout. It is noteworthy that the absence of nursing staff from
employment is determined to a significant degree by their unfulfilled professional
expectations, such as higher wages, delegating responsibilities and, to a lesser extent,
working activities quality [13].
Questions such as whether the original incentive to healthcare work can inhibit
or even alleviate burnout could be answered by a more in-depth study that will focus
on the initial motivation of employees.
However, in contrast to the demographic factors, the theoretical background for
the influence of the working environment and conditions in this mental and spiritual
health, is and has been documented in both theoretical and empirical level.
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P. P. Janssen et al. [13] report a large number of such models as the Michigan
Model, the model for the work stress and health, Karasek’s Job Demand-Control Model (JD-C), the DC/S Model (demand-control support) and other. Perhaps the most
important of the theories regarding the framework and the relationship of the employee with his working environment is the Transactional Theory which focuses on
the ERI model (Effort-Reward Imbalance). The Hobfoll’s Conservation resource theory, the centre of which is the person itself and his inability to respond to work demands
can be added to these [12]. Therefore, while investigating the causes of burnout, labor
factors should be taken into account. It should be noted that five of the seven factors
found statistically significant in the explanation of professional burnout have an impact
on emotional exhaustion, suggesting that as long as this dimension is concerned, the
impact of working condition is considerably greater. It is worth mentioning, however,
that in personal accomplishment two of the three factors are linked to staff meetings
and relations with colleagues. This result is in agreement with D. W. Rees’ results [24],
which concluded that bad relationships with colleagues and supervisors are the most
important stressor in the workplace. Although it has been shown that shifts affect the
burnout of employees, this research does not support this [7]. Possibly, shifts if combined with the workload and employees’ awareness of their role, could highlight its
importance [3, 20, 22].
T. Lundstrom et al. [18] suggested that if natural working environment – that is
to say, working conditions – is at bad levels, it could be a stressor that will surely lead
to burnout. In the present study, working conditions proved to be important only for
the health staff group. An interesting study would be to separate the working conditions according to their level (good conditions, poor conditions) and based on this
level to investigate their effects on professional burnout.
According to data from the Third European Survey Conditions, employees’ exposure to equipment hazards, labor intensification and workplace practices are the primary cause of health problems experienced by workers in the European community.
In a sample of 21,500 employees, the most common health problems presented were
headaches (33 %), stress (28 %), muscular neck and shoulder pains (23 %) and burnout (23 %). Further research on working conditions (e.g. room space, equipment, ventilation etc.) could reveal more information [19].
The lack of significance of the factor regarding the number of people the employee is dealing with on a daily basis was an unexpected finding. It is expected that
the higher the number the more frequently would be the symptoms of burnout [2]. Probably the number of people that the employee is engaged with daily affect his performance, which in turn, is partly due to burnout [4]. Therefore, there may be an indirect
rather than direct connection between this interpretive variable and the three dimensions of burnout. In addition, our sample consisted of various specialties. Possibly, a
research exclusively on nurses would lead to different outcomes about the importance
of the number of people with whom the employee deals every day.
Conclusions. Research findings have shown moderate levels of burnout and several factors have been found to have an impact. Experience has been found as the most
important factor for mental health sector. The results of the research highlight the
need to adopt human resources management policies with specific interventions both
on the organizational character of the units and on the values and culture system that
govern them.
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ПРОФЕССІЙНЕ ВИГОРАННЯ В ШТАТІ ПСИХІАТРИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ:
РОЛЬ РОБОЧИХ УМОВ
Іоанна В. Папафанасіу, Константінос Тсарас, Елені Хрістодулу, Арістідес Даглас, Міхаел
Куракос, Хрістос Клейсіаріс, Евангелос С. Фраделос (Ларісса, Афіни, Геракліон; Греція)
Метою даного дослідження є вивчення рівня професійного вигорання працівників системи
охорони психічного здоров'я та можливого впливу різних факторів психічного здоров'я на
професійне вигорання. У цьому дослідженні використано метод «поперекових зрізів». Була
сформована вибірка з 217 співробітників, що працюють в психіатричних установах у Греції.
Дані були зібрані за допомогою трьохкомпонентної структурованої анкети, що складається з
запитань про особисті, професійні та демографічні дані респондентів; питання, відповіді на які
допоможуть створити профіль умови праці та причини вигоряння по Маслаху. середній вік
склав (39,00 ± 8,19) року, 75,11 % – жінки, 60,2 % – сімейні, 47,5 % членів вибірки закінчили
вищі навчальні заклади (по професії 63,13 % – медсестри, 14,28 % лікарів та 22,59 % інших
спеціальностей). Визначення рівня вигорання, як було встановлено, корелює з виконанням
професійних обовязків, зокрема, з сестринськими \ санітарними функціями, розумінням контексту та цілей роботи, якості співпраці між співробітниками, супутніми факторами. Встановлені
найбільш значимі фактори генези професійного вигорання працівників закладів охорони
психічного здоров'я. Досвід був визнаний найважливішим фактором для сектора охорони
психічного здоров'я.
Ключові слова: професійне вигорання, психіатричний персонал, умови професійної
діяльності.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ В ШТАТЕ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ: РОЛЬ РАБОЧИХ УСЛОВИЙ
Иоанна В. Папафанасиу, Константинос Тсарас, Елени Христодулу, Аристидес Даглас, Михаел
Куракос, Христос Клейсиарис, Евангелос С. Фраделос (Ларисса, Афины, Гераклион; Греция)
Целью данного исследования является изучение уровня профессионального выгорания
работников системы охраны психического здоровья и возможного влияния различных факторов психического здоровья на профессиональное выгорание. В этом исследовании был использован метод «поперечных срезов». Была сформирована выборка из 217 сотрудников, работающих в психиатрических учреждениях в Греции. Данные были собраны с помощью
трёхкомпонентной структурированной анкеты, состоящей из вопросов о личных, профессиональных и демографических данных респондентов; вопросов, ответы на которые помогут создать
профиль условий труда и причины профессионального выгорания по Маслаху. Средний возраст
составил (39,00 ± 8,19) года, 75,11 % – женщины, 60,2 % – семейные, 47,5 % членов выборки
окончили высшие учебные заведения (а по профессии 63,13 % – медсестры, 14,28 % врачей и
22,59 % другие специальности). Уровень профессионального выгорания, как было установлено,
коррелируют с занятием, в частности, с сестринским/санитарным трудом, пониманием контекста и цели работы, качеством сотрудничества между сотрудниками, отягчающими факторами.
Установлены наиболее значимые факторы генезиса профессионального выгорания у работников
заведений охраны психического здоровья. Опыт был признан наиболее важным фактором для
сектора охраны психического здоровья.
Ключевые слова: профессиональное выгорание, психиатрический персонал, рабочие условия.
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В статті звертається увага на роль інтелектуального потенціалу особистості як
форми адаптації. Виходячи з літературних джерел та результатів власних досліджень,
наголошується на необхідності посилення інтелектуального виховання молоді, як умови соціальної адаптації та трансформації особистості в оновленому суспільстві.
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Вступ. Постійні зміни суспільного життя української нації роблять досить
актуальними проблеми адаптації особистості в суспільстві, яке трансформується.
В цьому сенсі дослідження зовнішніх і внутрішніх чинників адаптації людини
постають як найбільш перспективні напрямки психологічної науки. В останні
роки також все більше приділяється уваги значущості когнітивних функцій людини в розумінні оточуючого соціального середовища, тобто при поясненні соціальної поведінки все частіше звертаються до когнітивного підходу. Це викликано також посиленням впливу на молодь потужного інформаційного потоку,
включаючи неконтрольовані системою освіти дії засобів масової інформації, відеоринку, інтернету, дії нових молодіжних субкультур, нових соціальних зв’язків
молодих людей і т. д., що не може не позначатися на актуалізації розвитку моральних витоків, вимагає психологічної підтримки саморозвитку, самореалізації
підростаючої особистості, подальшого вивчення цієї проблеми взагалі.
В психологічній літературі адаптаційні можливості людини визначаються як
«сукупність конституційно-морфологічних, фізіологічних, біоенергетичних, нейродинамічних, психічних, психологічних та інших властивостей людини, які
організовані за принципом взаємоспівдії і зумовлюють здатність людини адаптуватися до конкретних вимог діяльності, умов природного та соціального середовища тощо» [1, с. 55].
Ефективною можна назвати таку регулятивну діяльність, яка відповідає умовам цілісності і системності в організації індивідуального життя в усіх його проявах. Інтелект дає людині можливість здійснення принципово нових форм діяльності, дякуючи вищому типу навчіння орієнтовній діяльності (через побудову
внутрішнього плану дій). Ж. Піаже розглядав інтелект, як провідний універсальний засіб зрівноваження особистості із середовищем. Розвиток інтелекту вважав
він, відбувається за двома напрямами: перший пов’язаний з інтеграцією когнітивних структур, а другий – з ростом об’єктивності індивідуальних уявлень про дійсність. На його думку інтелект – це найбільш досконала форма адаптації організму до середовища, це така когнітивна структура, яка послідовно вбирає в себе
(інтегрує) всі інші, більш ранні форми «когнітивної адаптації» [2].
М. А. Холодна визначає інтелект як особливу форму індивідуально-ментального
досвіду, де категорія ментальний досвід розкривається як особлива психічна реальність, що визначає властивості інтелектуальної діяльності людини, а також її
особистісні якості і особливості соціальної взаємодії.
На сьогодні психологічною наукою встановлено, що в процесі психічного розвитку людини створюється відповідна ієрархія структур, які надбудовуються одна
над другою, взаємодіють між собою і в той же час не зводяться одна до одної. На
вершині цієї ієрархії знаходиться інтелект, який здійснює визначальний вплив на
сукупність всіх адаптаційних процесів людини. Адже інтелект визначається як
«стан рівноваги, до якої тяжіють всі послідовно розташовані адаптації сенсомоторного і когнітивного порядку, так само як всі асимілятивні і акомодуючі взаємодії організму і середовища» [3; 4, с. 69]. Таким чином, будучи самою удосконаленою із психічних адаптацій, інтелект виступає найбільш ефективним знаряддям
взаємодії суб’єкта з оточуючим світом. В психології, патопсихології є багато наукових фактів, які вказують на визначальну роль інтелекту в розвитку креативності, так само як і в компенсації фізичного і психічного дефектів.
Мета статті полягала в теоретичному аналізі та узагальненні основних концепцій ролі інтелектуального потенціалу людини в формуванні адаптаційних
можливостей. Планувалося на основі аналізу фактів з літературних джерел та
результатів власних досліджень показати своє бачення ролі інтелекту людини, як
універсальної форми адаптації в соціумі.
Методологія. В основі теорії функціональних систем П. К. Анохіна лежить
уявлення про функції, як досягнення організмом пристосувального результату у
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взаємодії з середовищем. Функціональна система виступає як одиниця інтеграції
цілісного організму, яка складається динамічно для досягнення будь-якої пристосувальної діяльності. Взаємодія організму з середовищем являє собою, за
П. К. Анохіним, ієрархію функціональних систем, яка постійно ускладнюється в
процесі еволюції. Отже, психіку людини можна розглядати як функціональну
систему організму, спрямовану на підтримку гомеостазу та адаптацію в соціальному середовищі.
Результати та їх аналіз. В клініко-психологічному контексті це означає, що
психічне відображення детерміноване станом нервової системи в тілесноінформаційній єдності з особливостями особистості суб’єкта відображення (за
Л. С. Рубінштейном). Ті чи інші відхилення в функціонуванні цих детермінант
призводять до спотворення образу світу з паралельною дезадаптацією. Якщо при
цьому не актуалізуються, або неадекватно актуалізуються регуляторні механізми
(у зв’язку з їх відсутністю в індивідуальному досвіді, або у зв’язку з певними відхиленнями психічного розвитку) може наступати стійка дезадаптація, яка призводить до аномальної поведінки і появи психопатологічних симптомів, в тому
числі і продуктивних.
Основним завданням сучасної загальноосвітньої школи є навчання, виховання та розвиток особистості в педагогічному процесі. Тому невипадково, що до
числа практичних завдань, які постають перед психологією, відноситься створення методичної бази для контролю за ходом, повноцінністю змісту і умовами психічного розвитку дитини, організації психологічної допомоги в період вікових
криз. В числі проблем комплексного вивчення людини поряд з такими, як проблема особистості, поведінки і діяльності, свідомості – постає і проблема інтелектуального розвитку.
Коли інтелектуальні можливості особистості знижені, вона вимушена діяти
на основі більш простих, примітивних форм регуляції, які формуються стихійно
у вигляді стереотипів і шаблонів поведінки, засвоєних на дещо нижчих рівнях
научіння. При цьому слід зазначити, що стереотипними можуть бути не тільки
форми поведінки, що проявляються в певних ситуаціях, а й цінності, якими керується індивід при прийнятті рішення. Отже, коли рівень пізнавальних можливостей недостатній, система цінностей формується як конгломерат розрізнених
шаблонів і стереотипів, засвоєних від референтних людей без критичного порівняння і осмислення. В цьому випадку така система вміщує в собі протиріччя і
тоді свідомість має фрагментарний характер. За таких обставин людина в певних
проблемних ситуаціях при прийнятті рішення може керуватися тими стереотипами, які швидше за все актуалізуються в силу певних причин (наприклад емоційних), але які зовсім неадекватні ситуаціям.
У випадку коли цінності референтних людей порівнюються, усвідомлюються,
з часом система цінностей стає більш цілісною, взаємопов’язаною, позбавленою
протиріч. На основі пізнавальних можливостей індивіда формується не тільки
поінформованість, обізнаність, а й якості різнобічної компетентності, як форми
загального ментального досвіду. Такий тип поведінки у психології прийнято називати адаптивним, гармонійним. Таким чином, високий рівень розвитку інтелекту сприяє розвитку цілісних і системних форм саморегуляції, а низький – породжує випадкове пристосування до ситуації, яке за своєю суттю має
компенсаторний характер.
У деяких дослідженнях підтверджується, що інтелект і креативність є модератами прояву особистісних якостей, актуальних для різних видів соціальних ситуацій. Існують дані, які засвідчують, що діти з високими та вище середнього рівня
інтелектуальними показниками набагато успішніше адаптуються в суспільстві.
Доведено також, що прояви особистісних якостей, ситуативні зміни яких можливі завдяки інтелекту, з підвищенням ролі соціального контролю в ситуаціях
групової взаємодії також зростають. Наші подальші дослідження також засвідчують, що діти, підлітки, студенти з високими показниками інтелекту мають кращі
успіхи у навчанні, краще адаптовані до життя, більш розкуті, мають більш широ-
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кий спектр спілкування. Ці учні відрізнялися також за показниками когнітивностильових характеристик, тобто мали кращу структуру персонального пізнавального стилю, що позначалося на продуктивності їх навчання.
Відмічаючи різноманіття шляхів розвитку інтелекту і креативності, зокрема,
Д. В. Ушаков вказує на залежність цього розвитку від складної взаємодії особистісних, когнітивних і метакогнітивних структур, які формуються внаслідок багатомірних впливів середовища, піддаючись зворотнім впливам генетичних факторів. Виходячи з зазначеного, саме в процесі такої взаємодії і формується
індивідуальна здібність (можливість і готовність) до адаптації. Сказане наводить
на думку про необхідність більш глибокого вивчення такого складного процесу
реалізації соціальної сутності людини, яким є адаптація.
Висновки. Не можна не погодитися з В. О. Сухомлинським, який писав: «Неук
небезпечний для суспільства... Неук не може бути щасливим сам і причиняє шкоду іншим. Випускник школи може чогось і не знати, але він обов’язково повинен
бути розумною людиною». Проведений аналіз вказує на необхідність більш прискіпливої уваги до формування інтелектуального потенціалу нації, що буде сприяти розвитку здібностей і можливостей кожної особистості до оволодіння і відтворення змісту соціального досвіду. Таку здібність (можливість, готовність)
можна виразити, на наш погляд, терміном «соціальність», як феномен специфічного вираження природи людини на індивідуальному рівні. Виходячи з цього,
одним із завдань закладів освіти і культури має бути не тільки передача соціального досвіду (культурного, ідеологічного, релігійного та ін.), але і розвиток соціальної інтенції (намірів), яка виступає в якості умови для саморозвитку, самовдосконалення людини. Проблема когнітивного розвитку актуальна не тільки для
підростаючого покоління, а набуває своєї гостроти, ще й тому що в Україні близько 14 млн людей пенсійного віку. Існує велика проблема стосовно ментальної
діяльності цих людей та надання їм психологічної і соціальної допомоги.
У зв’язку з тим, що людська соціальність, як засвідчує життя, відзначається
складністю та крихкістю, легко піддається деформації то цей феномен вимагає
цілеспрямованого гуманістичного розвитку, суттю якого є розуміння людини як
невичерпної індивідуальності. Інтелектуальне виховання передбачає поряд з пізнавальними процесами (передача молодій людині системи знань про оточуючий
світ та озброєння її методами наукового пізнання) також реалізацію психологічної функції – формування суб’єктивного світу особистості.
В якості основних показників такої інтелектуальної зрілості виступають широта розумового кругозору; гнучкість і багатоваріантність оцінок того, що відбувається; готовність до прийняття незвичайної інформації; вміння усвідомлювати події одночасно в ретроспективному і проективному планах (розуміти
причини і передбачати наслідки); орієнтація на виявлення суттєвих, об’єктивно
значущих аспектів подій; схильність мислити в категоріях вірогіднішого і т. д.
Таким чином, основне завдання інтелектуального виховання полягає в тому,
щоб допомогти молодій людині вибудувати свій інтелектуальний, ментальний
світ. Саме від цього, на нашу думку, залежить вся подальша соціальна лінія розвитку індивіда, яка дозволяє прослідкувати реальний рівень присвоєння молодою
людиною суспільної людської сутності. За такого підходу з’являються можливості для більш поглибленого вивчення глобальної психологічної проблеми – що
являється психологічним підґрунтям розвитку людини як особистості, а також і
того, як відбувається цей процес.
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ІНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ
В. Ф. Пузирный (Чернигов)
В статье теоретически проанализированы и обобщены основные концепции роли интеллектуального потенциала человека в формировании адаптационных возможностей. На основе
анализа фактов из литературных источников и результатов собственных исследований показано значение интеллекта человека как универсальной формы адаптации в социуме. Обосновывается понятие интеллектуального воспитания, которое, наряду с познавательными процессами (передача молодому человеку системы знаний об окружающем мире и вооружение его
методами научного познания), предполагает также реализацию психологической функции –
формирование субъективного мира личности. Если интеллектуальные возможности личности
снижены, она вынуждена действовать на основе более простых, примитивных форм регуляции,
которые формируются стихийно в виде стереотипов и шаблонов поведения, усвоенных на несколько более низких уровнях научения. При этом следует отметить, что стереотипными могут
быть не только формы поведения, которые проявляются в определённых ситуациях, но и ценности, которыми руководствуется индивид при принятии решения.
Ключевые слова: интеллект, социализация, адаптация, личность, интеллектуальное воспитание, психическое развитие.
INTELLIGENCE DEVELOPMENT AND PERSONALITY SOCIALIZATION
V. P. Puzyrnyi (Chernihiv, Ukraine)
Chernihiv National Technological University
The article analyzes the basic concepts of the role of person intellectual potential in the adaptive
possibilities development. Based on the analysis of facts from literary sources and the results of author’s
studies, it describes the value of human intelligence as a universal form of adaptation in society. The
author develops the concept of intellectual education, which involves along with cognitive processes
(the transfer to the young man of the knowledge about the environment around the world and the
methods of its scientific study) the implementation of the psychological function – the formation of
the subjective world of personality. If the intellectual capabilities of the individuals are reduced, they
are forced to act on the basis of simpler, primitive forms of regulation, which are formed spontaneously in the form of stereotypes and patterns of behavior, learned at somewhat lower levels of instruction. It should be noted that stereotyped can be not only forms of behavior, which are manifested in
certain situations, but also the values that guides the individual in making a decision.
Key words: Intelligence, socialization, adaptation, personality, intellectual education, mental
development.
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У статті наведено результати емпіричного дослідження соціальних уявлень студентської молоді щодо здоров’я. Система цих уявлень, представлена репрезентативною вибіркою (більше 150 студентів І–ІV курсів), дозволяє осмислити місце, роль, значення
здоров’я у житті та поведінці майбутніх еліт суспільства. Результати, отримані в
ході емпіричного вивчення структури та змісту конструкту «здоров’я» у свідомості
студентства, дали підстави зрозуміти не тільки реальну оздоровчу практику молодих
людей, а й відчути гостру необхідність розробки державних, громадських та особистісних програм, спрямованих на зростання соматичного та психічного благополуччя
суспільства.
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Вступ. Молодь як найбільш пасіонарна частина суспільства задає напрям та
темп розвитку суспільства, тому ідея збереження та зміцнення ресурсу її психосоматичного благополуччя є запорукою здобутків, досягнень та розвитку країни.
Водночас молода людина не завжди схильна усвідомлювати важливість та тендітність власного здоров’я. Серед поширених загроз є спосіб життя молоді, який
позбавлений турботи про власний психосоматичний статус (нічні клуби, робота
у багатьох місцях, хронічне недосипання та зловживання енергетиками для бадьорості тощо) для отримання сьогочасних соціальних та матеріальних бонусів.
В класовому суспільстві, де має місце величезна різниця у фінансових можливостях, загрозливою є ситуація в обох полюсах континууму. З одного боку менш
забезпечена частина молоді усіляко прагне виснажливо заробити певні статки чи
статус, з другого боку більш забезпечена частина молоді шукає розваг, експериментує з новими враженнями від різноманітних «спокус», але обидві групи наражається на ризик втратити найцінніше – здоров’я, а, часом, і життя у гонитві
за розрекламованими ілюзіями.
Сучасна молодь є найменш захищеною демографічною групою, а особливо у
країнах з перехідним соціально-економічним статусом. Юнацький максималізм,
надмірний психологічний тиск потреби сепарації від батьків, відсутність навичок
розумного поєднання роботи на відпочинку як «спадок» попереднього покоління,
особистісна незрілість та багато іншого – все це проблеми, які молодь не здатна
вирішити самотужки, тому державні, соціальні та громадські інституції мають
взяти на себе певні зобов’язання з метою забезпечення правового, соціального,
психологічного супроводу підростаючого покоління.
Студентська молодь, маючи вище перелічені та решту ще не згаданих загроз
психосоматичному благополуччю, несе відповідальність перед батьками та державою у здобутті фаху, проте часто легковажить щодо власного здоров’я ігноруючи ризики певних ситуацій, станів та поведінки [2]. Визначальною характеристикою відповідального ставлення до власного здоров’я є система ставлень до
нього, яка визнається соціальним оточенням у поглядах, переконаннях та поведінці, тому вивчення соціальної перцепції здоров’я майбутніми елітами суспільства
є вкрай важливою для розуміння перспектив розвитку нашої країни.
Метою дослідження – визначення місця, ролі та значення конструкту
«здоров’я» як соціально-психологічного феномену в структурі свідомості студентської молоді.
Теоретична частина. Проблема ставлення людини до здоров'я представлені у
працях О. С. Васильєвої, Ф. Р. Філатова [1], В. О. Ананьєва, Г. С. Нікіфорова,
В. О. Климчука, В. В. Горбунової та ін. Концепція, запропонована С. Московічі
[3], слугуватиме основним орієнтиром в дослідженні закономірностей соціальної
перцепції конструкту «здоров’я». такий підхід, на наше переконання, дасть можливість виявити не тільки групову соціальну перцепцію цього феномена, а й зразки, моделі його інтерпретації студентством.
Конструкт «здоров’я» як і всі конструкти (за Дж. Келлі) мають властивість
репрезентувати своєрідні матриці, що формують та структурують конкретні соціальні уявлення певних груп, а наявність їх типових схем вказуватиме на «інтерпретаційні стереотипи» чи «шаблони здорового глузду», властиві представникам
цих груп. Отже, вивчення соціальних уявлень студентства про здоров’я є цілком
виправданим, оскільки структурою та змістом цих уявлень визначається характер
оздоровчої практики, поширеної серед представників даної групи.
Таким чином, сформовані певними умовами функціонування студентства як
соціальної групи, уявлення про здоров’я визначатимуть способи і засоби, які необхідні представникам цієї групи для оцінки, підтримки та зміцнення свого психосоматичного благополуччя.
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Методологія. Дослідницьку вибірку нашого дослідження склала група з 151
особи – студенти першого (n = 43), другого (n = 35), третього (n = 41) та четвертого
(n = 32) курсів, серед яких 24 хлопця та 127 дівчат. Процедура опитування
складалась із двох етапів. На першому етапі опитаним було запропоновано оцінити
власний статус здоров’я («Як почуваєтеся зазвичай чи останні 1–2 міс») у відсотках (максимальне значення 100 %) та записати близько десяти слів, продовживши речення «Для мене здоров’я – це…». Другий етап зустрічі передбачав оцінювання за шкалою від 1 до 10 міру значимості для здоров’я (на власний розсуд)
обраних 25 груп асоціацій, що мали найвищу частоту вживання за результатами
попереднього опитування. Зупинимось детальніше на результатах та їх аналізі.
Результати та їх аналіз. Аналіз рефлексії стану здоров’я засвідчив цікаві тенденції, що відрізняють переживання психосоматичного статусу як відмінні у представників студентства різних курсів (рис. 1), хоча показники t-критерію Стьюдента вказують на результати 4 вибірок як тих, що перебувають в зоні незначимих
відмінностей (tІ, ІІ = 0,6; tІ, ІІІ = 0,1; tІ, IV = 1,1; tІІ, ІІІ = 0,6; tII, IV = 0,4; tIII, IV = 1,2 при
P  0,01). Оскільки статистично відмінності не помітні, то спробуємо намітити
певні тенденції на основі графічного аналізу.

Рис. 1. Порівняльний аналіз суб’єктивних уявлень про власний статус здоров’я студентами
І–ІV курсів:
– І курс;

– ІІ курс;

– ІІІ курс;

– ІV курс

Як видно із рис. 1, найвище (від 80 % до 100 %) оцінюють свій статус здоров’я
студенти третього та першого курсів – 23 особи (це 53,5 % групи І курсу) та 23
третьокурсника (56,1 % групи ІІІ курсу). Другокурсники оцінили свій статус
здоров’я переважно як «вище середнього» – 48,8 % опитаних, порівняно із 26,8 %
опитаних, які оцінили власний статус здоров’я як достатньо високий. Четвертокурсники відзначили, що почуваються щодо власного здоров’я посередньо та нижче середнього у 31,3 % випадків, вище середнього – 34,4 %, а добре та відмінно –
46,9 % опитаних.
Отже переживання власного психосоматичного благополуччя студентства, що
проявляє себе в системі суб’єктивних уявлень про власний статус здоров’я, не є
однозначним: студенти молодших курсів виявляють одностайність у декларуван-
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ні кращих (першокурсники) та вище середнього (другокурсники) результатів.
Водночас третьокурсники та четвертокурсники є більш реалістичними в оцінці
статусу власного здоров’я, демонструючи більш розмаїту картину показників.
Перелік асоціацій, запропонованих студентами чотирьох груп представляє
647 од., з яких найбільш часто вживаними виявились 83, які були категоризовані
за змістом у 25 групи (рис. 2).

Рис. 2. Частотний аналіз категорій, що описують конструкт «здоров’я», виявлених у вибірці
із 151 студентів

Суттєве значення студенти приділяють: ознакам позитивного полюсу настрою,
що виявляє себе у жартах, радості (112 виборів); гарному самопочуттю (80 виборів); успішності, легкості у справах, ініціативності (75 виборів); продуктивності, відчутті сили в собі, бадьорості, енергійності (68 виборів). Менш популярними
для студентів стали такі категорії як: відсутність та протидія шкідливим звичкам,
профілактика, мудрість, поміркованість (12 виборів); гігієна, догляд за собою,
регулярні обстеження (10 виборів). Однак ситуація не катастрофічна, оскільки
все ж така категорія існує і отримує визнання, решта ж асоціацій має епізодичний
характер і характеризує переважно особистість, а не групу в цілому. У зв’язку із
вище зазначеним, більш інформативним за даних обстави має бути психосемантичний аналіз рангових оцінок зазначених 25 категорій.
Психосемантичний аналіз конструкту «здоров’я», представлений оцінками
доволі репрезентативної вибірки (n = 151) та статистичної програми Statistika
13.0, виявив цікаві тенденції в уявленнях студентства. Факторизація отриманих
результатів виявила чотири незалежних фактори, де перший фактор описує
13,4 %, другий – 12,2 %, третій – 10,4 % та четвертий 9,4 % дисперсії, а накопичений відсоток чотирьох факторів (45,5 %) доводить настільки повно ці фактори
описують нашу сукупність. Тобто отримані результати не претендують на вичерпність та однозначність їх тлумачення, однак виявлені дані засвідчують цікаві узагальнення.
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Факторно-семантичне поле, що графічно представляє результати факторизації (рис. 3), дозволяє деталізувати зміст факторів та логічні зв’язки між ними.

Рис. 3. Факторно-семантичне поле соціальних уявлень студентства про здоров'я

Провідним фактором із виділених є перший (назвемо його «Вигоди, що дає
здоров’я»), представлений на рис. 3 категорією «Життя» (–0,785123). Лаконічність
категорій, представлених у рисунку обумовлюється вимогами програми Statistika
13.0, яка рекомендує не перевантажувати назви перемінних, які до того ж зроблять
«нечитабельним» рисунок. Фактор описує переваги якості, повноти життя, насолоди життям та щасливого довголіття. Оскільки на рисунку важко розгледіти цей
фактор, а потреба пояснити смислові зв’язки між ними, спробуємо представити
кластерну структуру (рис. 4). Як видно із рис. 4, основу уявлень про здоров’я
складає поєднання спорту, зарядки (+0,788648) та фізичної рухливості (+0,860000) –
категорії, що склали другий фактор (назвемо його «Прийоми оздоровлення»).
Водночас прийоми оздоровлення потребують міри та рівноваги (–0,758784) у
житті та гарного зовнішнього вигляду (–0,781354), що спричинюватиме гарне
самопочуття (+0,803223). Орієнтовано така логіка зв’язку відстежується між змістом факторів, що виявились завдяки кластерному аналізові.
Повернемося до аналізу змісту факторів. Другий фактор «Прийоми оздоровлення», будучи представлений категоріями «Спорт, зарядка» та «Фізична рухливість» вимагає поглибленого аналізу, тому звернемось до результатів першого
етапу дослідження, де відбувалась категоризація усіх отриманих тут асоціацій.
Зокрема, категорія «Спорт і зарядка» у змісті мають такі складові: фізична культура, турбота про фізіологічний стан усіх систем організму, помірність та розумність у навантаженнях, підтримання фізичного тонусу тощо. Такий зміст категорії вказує на зрілість та помірковане ставлення до культу тіла, орієнтованість на
оздоровлення, хоча естетика займає одне із важливих місць у структурі свідомості студентства.
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Рис. 4. Кластерне дерево вибіркових перемінних, що визначають фактори

На користь такої думки є виокремлення четвертого фактору (назвемо його
«Ознаки, що засвідчують здоров’я») «Гарний зовнішній вигляд», зміст якого розширюється за рахунок асоціацій, що входять до цієї категорії: краса, струнке тіло,
гарна шкіра, рум’яне обличчя, рівний тон, гарна постава тощо. У структурі свідомості студентів категорії гарного зовнішнього вигляду приділяється достатньо
уваги – шоста позиція у частоті згадування (см. рис. 2). Сучасна студентська
молодь орієнтована на кар’єру, професійне зростання, тому асоціює гарний зовнішній вигляд ще й зі статусними атрибутами – зовнішні дані, які викликають
захоплення, повагу та довіру. Вимогливість до власної зовнішності є даниною не
тільки моді, а й вимогою часу, тому для студентства це виявляється цінним.
Третій фактор (назвемо його «Обставини, що сприяють здоров’ю») має два
полюси, де «Міра, рівновага» (–0,758784) протиставляється «Активному відпочинку» (+0,803223) та «Гарному самопочуттю» (+0,767300). Таким чином, міркування студентства про помірність у відпочинку та прагненні досягти гарного самопочуття є більш важливою для здоров’я, ніж прагнення «переборщити» з цим.
Оздоровчі установки, представлені третім фактором, постають у структурі свідомості студентства у вигляді широкого змісту категорій, виявлених на першому
етапі дослідження: 1) міри, рівноваги (душевного спокою, гармонійності внутрішнього стану з довкіллям, можливістю бачити світ таким, як він є, адекватністю, повноцінністю, здоровим глуздом, рівновага тілесного і духовного); 2) активного відпочинку (відпочинок на природі, спілкування із природою, повноцінний відпочинок,
рухливість, захоплення, хобі); 3) гарного самопочуття (внутрішній комфорт, хороший
імунітет). Таким чином, студенти орієнтовані у заходах, що є ефективними засобами
збереження та зміцнення здоров’я, які, будучи представленими у структурі свідомості їх соціальної групи, говорять не тільки про достатній рівень обізнаності, а й
про наявність дієвих оздоровчих установок та практик у житті студентства.
Висновки. Емпіричні розвідки соціальних уявлень про здоров’я у середовищі
студентів та їх аналіз засвідчив систему значимих орієнтирів у структурі свідомості молоді, а саме чотирьох вагомих складових конструкту «здоров’я» – група
обставин, що сприяють здоров’ю; група ознак, що засвідчують здоров’я; прийоми
оздоровлення та група бонусів, що дає здоров’я. Виявлені в ході факторизації
компоненти вказують на цілком логічну структуру уявлень молоді про здоров’я,
де є місце для умов («Обставини, що сприяють здоров’ю»), властивостей («Ознаки, що засвідчують здоров’я»), заходів («Прийоми оздоровлення») і для винагороди («Вигоди, що дає здоров’я»). Зміст та роль конструкту «здоров’я» у структурі
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свідомості студентської молоді виглядає доволі оптимістично, однак насторожує
дефіцит раціональних, цілком прийнятних практик превенції – здоровий спосіб
життя, відсутність шкідливих звичок, розвиток тощо. Життєздатність декларованих складових, виявлених у соціальній перцепції студентства щодо здоров’я, будуть підтримувати соціально-економічні, політичні, правові, медичні, психологічні програми та заходи, які підтверджуватимуть на практиці цінність людського
психосоматичного благополуччя у державі, без огляду на вік, статус та статки.
Лише комплексний підхід з боку держави, громад, організацій, команд, особистості до пріоритетних напрямів роботи з молоддю може забезпечити перспективні зміни не тільки у ставленні до здоров’я, а й піднесенні цінності та якості життя в Україні на рівень передових держав світу.
Висловлюю вдячність В. О. Климчуку за чудові статті щодо факторного та
кластерного аналізів у психологічних досліджень, які дозволили зорієнтуватись і
впевненіше почуватися в обробці та інтерпретації результатів.
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КОНСТРУКТ «ЗДОРОВЬЕ» В СТРУКТУРЕ СОЗНАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Л. Н. Фальковская, Л. В. Музычко, К. П. Гавриловская (Житомир, Киев)
В статье раскрыты результаты эмпирического исследования социальных представлений студенчества о здоровье, а именно – особенностей систематизированности, содержательности этого
конструкта а так же наличия у молодых людей установок оздоровительного поведения. Методологическую основу составляют положения С. Московичи о сути и природе социальных представлений,
которые конструируют и определяют социальную природу познания отдельных групп и выражают
определенное отношение к социальным объектам. Доказано, что наиболее уместным при данных
обстоятельствах, является применение психосемантического метода (В. Ф. Петренко), который
позволил изучить специфику устойчивых социальных представлений студенческой молодежи о
здоровье с применением возможностей программы Statistika 13.0. В статье указано, что субъективные представления о собственном статусе здоровья студентов первокурсников и четвертокурсников
отличаются в сторону повышения реалистичности и отсутствии декларативности в суждениях
старшекурсников. Реконструкция психосемантического пространства конструкта «здоровье» обнаружила четыре относительно независимых фактора: «обстоятельства, способствующие здоровью»,
«признаки, свидетельствующие о здоровье», «приёмы оздоровления» и «выгоды от здоровья»,
которые определяют основные тенденции в отношении студенческой молодежи к здоровью. Согласно полученным результатам, мы пришли к заключению о необходимости разработки государственных, общественных и личностных программ, имеющих целью сориентировать, организовать
и мотивировать молодежь к избранию найболее действенных оздоровительных практик.
Ключевые слова: конструкт «здоровье», социальные представления о здоровье, субъективные представления о собственном статусе здоровья, психическое здоровье, психосоматическое
благополучие.
«HEALTH» CONSTRUCT IN THE STRUCTURE
OF CONSCIOUSNESS OF STUDENT YOUTH
L. M. Falkovska1, L. V. Muzychko2, K. P. Havrylovska1 (Zhytomyr, Kyiv; Ukraine)
Theoretical and Applied Psychology department, Zhytomyr state university named
after Ivan Franko; 2Department of Pedagogy and Psychology, Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman
1

The article reveals the results of empirical research of social ideas of students about health,
namely – the features of systematization, the content of this construct, and the presence of line of
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conduct of recreational behaviour in young people`s minds. The methodological basis is principles
of the theory by S. Moskovichi on the essence and nature of social ideas which construct and define
the social nature of cognition of certain groups and indicate a certain attitude towards social objects.
It has been proved that the most appropriate in these circumstances is the application of the
psychosemantic method (by V. F. Petrenko), which allows to study features of stable social ideas of
student youth regarding health by means of using the capacities of the Statistics 13.0 program. The
article states that subjective ideas regarding the health status of freshmen and fourth-year students
differ in the direction of increasing realism and absence of declarativeness in judgments of senior
students. Reconstruction of the psychosemantic space of “health” construct revealed four relatively
independent factors: “health-promoting circumstances”, “evidence of health”, “methods of healthimprovement” and “health benefits” which determine the main tendencies in the attitude of student
youth to health. In accordance with the obtained results, the conclusions have been made on the
necessity of developing state, public and personal programs which should orient, organize and motivate
young people towards choosing actually effective health practices.
Key words: “health” construct, social ideas regarding health, subjective ideas regarding own
status of health, mental health, psychosomatic well-being.
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МОЖЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ГРОМАДІ
В ПРОЦЕСІ ВКЛЮЧЕННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
В НОВІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ СПІЛЬНОТИ
Національний університет «Львівська політехніка» <shkolyar.maryana@gmail.com>
Однією із актуальних проблем в контексті вимушених міграційних процесів в Україні
2014–2017 рр. є соціально-психологічна адаптація переселенців до умов приймаючих
територіальних громад та, відповідно, пошук засобів успішного їх включення у нове
соціальне середовище. У статті обґрунтовуються можливості різних моделей соціальної
роботи в громаді у сприянні інтеграції внутрішньо переміщених осіб в нові територіальні
спільноти. При цьому, головний принцип, який повинен бути врахований у роботі
соціального працівника із вимушеними переселенцями – це збереження рівноваги між
особою і навколишнім середовищем, розуміння того, що середовище може стати як фактором стресу й дезадаптації, так і ресурсом у вирішені проблем. Застосування моделі
«місцевого розвитку» дозволяє активізувати громадські ініціативи, врахувати інтереси
як переселенців, так і приймаючих громад у пошуку шляхів вирішення проблем, що їх
пов’язують. Реалізація моделі «соціальної дії» пов’язана із залученням переселенців до
активного відстоювання своїх прав, приверненням уваги до невирішених проблем й налагодженням діалогу з владою. Модель «соціального планування» дозволяє зосередитись
на побудові мережі зв’язків між переселенцями, державними соціальними службами,
громадськими організаціями задля якісного надання фахівцями послуг для внутрішньо
переміщених осіб.
Ключові слова: соціальна робота в громаді, моделі соціальної роботи в громаді,
соціально-психологічна адаптація, внутрішньо переміщені особи (ВПО), вимушені
переселенці, приймаюча громада.

Вступ. Проблема соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в
Україні досить гостро постала не лише перед самими мігрантами, але і перед суспільством та державою загалом. Внутрішні міграційні процеси у 2014–2017 рр.
є вимушеними діями, спричиненими наслідками війни на Сході. Переселенці з
Донеччини, Луганщини та Криму всупереч власній волі стали «заручниками»
суспільних змін, викликаних гібридною війною.
Варто звернути увагу на те, що внутрішньо-міграційні процеси розглядаються як своєрідний виклик, що має два взаємопов’язані і взаємодоповнюючі векто© Ì. Â. Øêîëÿð, 2017
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ри: перший – це виклик переселенцям, звичне життя яких стало виживанням
серед жахіть війни. Суперечливі погляди на ситуацію в державі розхитали стосунки між родичами, друзями, колегами. Психологічні травми, важкі втрати, постійна небезпека та страх – це реалії життя колишніх мешканців окупованих
українських земель; другий – виклик українському суспільству, яке не має чітких
орієнтирів та стійких механізмів врегулювання подібних ситуацій. Держава у
зв’язку зі станом війни на Сході не спроможна достатньою мірою забезпечити
фінансову допомогу мігрантам. Частковість або і відсутність юридичної, соціальнопедагогічної та соціально-психологічної допомоги відображається і на настроях
населення, і на підтримці ним діючих владних інститутів. Ключові проблеми, які
постають перед внутрішньо переміщеними особами, – це доступ до соціальних
послуг, наявність постійного житла та оформлення реєстрації за місцем проживання. Останнє необхідне для доступу до економічних та соціальних прав, а також
засобів існування. [3]. Саме через зміну кола друзів, роботи, втрату звичного мікро-, мезо- та макросередовища переселенцям складно адаптуватися в нових для
них умовах у інших містах і селах України. Виникають проблеми з пошуком місця проживання, з місцем навчання дітей, з новою роботою, з пошуком дитячих
садків та різного виду документами. Крім того, між ВПО та постійним населенням
приймаючих громад можуть виникати напружені стосунки, які мають як суб’єктивні
(нетолерантність, стереотипи, психологічне неприйняття культурних відмінностей), так і об’єктивні передумови, зокрема обмеженість місцевих ресурсів. Це все,
з одного боку, згубно впливає на соціальне становище та психологічний стан вимушених переселенців, знижує ступінь дієздатності в складних життєвих обставинах, підвищує орієнтованість на використання державної фінансової допомоги
як основного джерела існування, а з другого – провокує соціальне відторгнення
з боку приймаючих громад. Отже, важливим аспектом проблеми вимушеної міграції є дослідження механізмів та засобів адаптації, тобто способів включення
переселенців у нове соціальне середовище. Актуальність дослідження адаптаційних процесів полягає у виявленні шляхів та методів, що сприяють соціальному
залученню цієї групи, а також мінімізації негативних наслідків адаптації ВПО,
зокрема, зменшенню напруженості в приймаючих громадах.
Мета статті – опираючись на методологію системного підходу, зокрема, на
принципи екологічної моделі в соціальній роботі, розглянути можливості роботи
в громадах у вирішенні проблем, пов’язаних з соціально-психологічною адаптацією вимушений переселенців до умов нових територіальних спільнот.
Теоретична частина. Соціально-психологічна адаптація є процесом активного пристосування до вимог середовища. Її слід розглядати як безперервний процес
взаємного впливу людини та її соціального оточення, успішність і адекватність
якого залежить як від індивідуально-психологічних особливостей особи, так і від
чинників середовища. Існують дві стратегії соціальної адаптації особи до нових
соціальних умов: активна та пасивна. У першому випадку індивід стає активним
учасником соціального процесу інтеграції у нове соціальне середовище, прагнучи
вплинути на нього і змінити на свій лад відповідно до власних ідей, настроїв, позицій та орієнтацій. У другому – визначальним є конформне прийняття норм та
цінностей нового середовища. Коли мова йде про соціальну адаптацію вимушених
переселенців, то в сучасних умовах найчастіше має місце адаптаційний механізм,
що поєднує ці дві стратегії: ВПО пристосовуються до нового місця проживання
і соціального оточення, як приймаючи «нові порядки», так і гуртуючись у свої
ідентифікаційні громади, підтримуючи зв’язки між собою, особливо у питаннях,
пов’язаних з проблемами отримання соціальної допомоги і субсидій, одержання
житла, влаштування на роботу і навчання, тощо.
У цьому контексті актуальним питанням сьогодення є гостра необхідність
залучення самих переселенців до активної участі у вирішенні власних соціальних
проблем шляхом формування ідентифікаційних громад на новому місці проживання, а також залучення до допомоги територіальних громад, які приймають
ВПО. В Україні соціальна робота в громаді визначається як локальний рівень
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практичної соціальної роботи, який базується на взаємодії соціальних служб та
соціального працівника з представниками різних соціальних груп на місцевому
чи регіональному рівні, стосується активного залучення людей до розв’язання
проблем, які впливають на їх життєдіяльність, і зосереджена на стосунках між
індивідами, групами та інституціями, котрі визначають щоденне життя [5]. Соціальна робота в громаді пов’язана з явищами самодопомоги та самоорганізації
громадян, активізацією та втіленням в життя громадських ініціатив, спрямованих
на покращення умов життя громади та вирішення її нагальних проблем.
Методологія. У соціальній роботі в громаді фахівці все частіше звертаються до
системного підходу, зокрема опираються на принципи екологічної моделі. За цією
моделлю соціальна робота має на меті збереження рівноваги між особою і навколишнім середовищем. Відомо, що негативні зміни в середовищі викликають у людини дезадаптивні процеси, а позитивні – сприяють успішній адаптації. Діяльність
соціального працівника у громаді потребує врахування ситуації на різних рівнях:
особи – родини – громади – держави (суспільства загалом). Працюючи над вирішенням конкретної проблеми як особи, так і цілої спільноти, важливо враховувати
вплив всіх рівнів як на виникнення проблеми, так і на її розв'язання. Навколишнє
середовище при цьому розглядається у широкому розумінні та об’єднує природні
й соціальні складові, а клієнт у такому середовищі потребує допомоги у пошуках
своєї «екологічної ніші». При цьому люди змінюють оточення, оточення змінює
людей, тобто йдеться про взаємне пристосування. Фізичні й соціальні умови можуть
бути як джерелами стресу (відсутність житла, географічна ізоляція, стигматизація),
об'єктами змін (зміна місця проживання, навчання), так і інструментами допомоги
(житло, родина, друзі, робота, культурна інтеграція) [3].
Результати та їх аналіз. Позитивними моментами адаптації з боку самих переселенців є те, що вони прагнуть ввійти і пристосуватися до нового соціального
середовища, шукаючи місце праці, допомагаючи іншим переселенцям влаштуватись на нових місцях, приймають нові норми і традиції, доповнюючи їх на побутовому рівні своїми. Вагомим допоміжним фактором є релігія, адже не існує
суттєвих відмінностей між релігійною та конфесійною приналежністю громадян
в різних регіонах України, що, безумовно, допомагає переселенцям відчувати себе
«не чужими» у новому соціальному середовищі та є першим кроком до успішної
соціально-психологічної адаптації. Серед перешкод на шляху успішної адаптації
можна виділити те, що більшість ще не відкинула думок про повернення додому.
Як вважає С. Закірова, така ситуація формує відповідний стан людини, яка не
живе вдома, але і глибоко не інтегрується у нове середовище через сподівання на
тимчасовість свого перебування поза домівкою [2]. Це стримує готовність прийняти зміни місця проживання і активно діяти, аби стати «своїм» у новому соціальному середовищі. Крім того, як уже зазначалось, нове середовище не завжди
виявляється дружнім до ВПО. Держава, у свою чергу, теж не виконує всіх
обов’язків, які є першочерговими у випадку переселенців [1].
Зважаючи на ці та інші обставини, форми роботи соціального працівника,
передбачені рівнем соціальної роботи в громаді, можуть бути доволі результативними в контексті сприяння успішній інтеграції ВПО в нові територіальні спільноти. Зокрема, використовуючи типологію моделей соціальної роботи в громаді
Д. Ротмана [5], можна окреслити можливості застосування цих моделей у допомозі вимушеним переселенцям адаптуватись до нових соціальних умов. По-перше,
модель «місцевого розвитку» полягає в організації активного залучення до вирішення проблем ВПО ресурсів місцевої територіальної громади. Перевагою цієї
моделі є те, що організація співпраці між місцевими органами влади, приймаючою
громадою та ВПО дозволяє врахувати інтереси усіх сторін у пошуку шляхів вирішення як проблем ВПО, так і самої громади. У деяких регіонах для приймаючих
громад переселенці, як носії іншої ментальності, мови, уявлень про свята й традиції і т. д. стали певним економічним і соціально-культурним викликом, тому
необхідністю є свідоме вибудовування діалогу для порозуміння, пошук спільного
інтересу, об’єднання довкола спільних цінностей. У багатьох регіонах України
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місцевим громадам і ВПО вдалося досягти взаєморозуміння та співпраці, про що
свідчать численні позитивні історії переселених осіб [1]. Основними агентами
змін у цьому випадку є як переселенці, так і місцеві мешканці, які разом намагаються покращити умови, в яких вони опинились. Надання допомоги місцевою
громадою як в матеріальній, побутовій, так і в психологічній сфері, пошук і реалізація спільних громадських ініціатив у різних сферах життєдіяльності спільноти, проведення спільних культурних заходів та креативних й інформативних
майстер-класів і т. д., знижують рівень неприйняття, сприяють інтеграції ВПО в
нові територіальні громади.
По-друге, актуальною є модель «соціальної дії», яка має на меті організацію
публічних громадських обговорень, різних акцій, звернення до ЗМІ, залучення
ВПО до активного відстоювання своїх прав і т. д. Ці заходи спрямовані на привернення уваги до невирішених проблем ВПО та налагодження діалогу з владою.
Формування соціальної згуртованості, довіри, зміцнення соціально-економічної
безпеки приймаючих громад і ВПО передбачають здійснення інформаційних кампаній з метою розвінчання міфів і стереотипів з обох боків завдяки демонстрації
позитивного досвіду адаптації ВПО, та недопущення транслювання нових.
По-третє, застосування моделі «соціального планування» дозволяє зосередитись на технічному процесі розв’язання проблем та передбачає організацію громадських об’єднань, побудову мережі зв’язків між переселенцями, державними
соціальними службами, громадськими організаціями задля організації послуг для
ВПО. У цьому випадку головними агентами змін є саме надавачі послуг, тобто
фахівці соціальної сфери, волонтери і т. д. ВПО є реципієнтами цих послуг та
меншою мірою залучені до процесу самодопомоги. На нашу думку, саме ця модель
найчастіше застосовується фахівцями як державних, так і громадських організацій соціальної сфери. За результатами дослідження ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України» (2016 р.) [1], саме громадські організації беруть на
себе відповідальність за надання переселенцям необхідних послуг, фактично перебираючи на себе функцію держави. Зокрема, найуспішнішими проектами підтримки ВПО громадського сектору стали такі: реєстрація бажаючих залишити
окуповані території та організація трансферу («Восток-SOS»,); організація пунктів надання першої консультаційної та організаційної допомоги; збір і розподіл
матеріальної допомоги, організація первинного медичного обстеження; допомога
у забезпеченні житлом (Волонтерський Центр «Фролівська 9/11 – БО «Свої»,
«Восток-SOS», «Донбас SOS», БФ «Допомога Дніпра»); гаряча лінія підтримки
та надання психологічної допомоги («Свідомі люди», «Станція Харків»); благодійна програма допомоги та захист інтересів інвалідів-переселенців (Національна
асамблея інвалідів України; Європейська асоціація з прав людей з обмеженими
можливостями); допомога в працевлаштуванні ВПО («Центр зайнятості вільних
людей», «Донбас SOS», «Крим SOS»). Водночас до роботи активно долучилися
і десятки громадських організацій, що функціонували в АР Крим та на Донбасі
до окупації та новостворені громадські об’єднання, частина з яких заснована самими переселенцями чи вихідцями з окупованих регіонів [1]. У цьому контексті
актуальним питанням сьогодення є гостра необхідність залучення самих вимушених переселенців до активної участі у вирішенні власних соціальних проблем
шляхом формування ідентифікаційних громад на новому місці проживання, а також залучення до допомоги територіальних громад, які приймають ВПО.
Висновки. Отже, проблема соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб гостро стоїть перед українським суспільством ще від початку АТО
на Сході України. Успішність соціального включення вимушених переселенців в
нові територіальні спільноти залежить як від адекватних дій держави, діяльності
фахівців, залучених до цього процесу, так і від самих людей, їхніх бажань і намірів пристосуватись до нового соціального середовища. Застосування різних
моделей соціальної роботи в громаді у вирішенні проблем ВПО дозволяє мінімізувати негативні прояви соціальної інтеграції, зокрема соціальне відторгнення,
безробіття, бідність, матеріальну депривацію і т. д. Соціальна мобілізація, залу-
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чення до добровільної участі як жителів приймаючих громад, так і переселенців
у реалізації спільних громадських ініціатив стають інструментом побудови спільного безпечного, комфортного, здорового середовища, яке у зазначених умовах
перетворюється на вагомий ресурс соціальної підтримки.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩИНЕ
В ПРОЦЕССЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЁННЫХ ЛИЦ
В НОВЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА
М. В. Школяр (Львов)
Одной из актуальных проблем в контексте вынужденных миграционных процессов в Украине 2014–2017 гг. является социально-психологическая адаптация переселенцев к условиям
принимающих территориальных сообществ и, соответственно, поиск средств успешного их
включения в новую социальную среду. В статье обосновываются возможности различных моделей социальной работы с общинами в содействии интеграции внутренне перемещённых лиц
в новые территориальные сообщества. При этом главный принцип, который должен быть учтён
в работе социального работника с вынужденными переселенцами, – это сохранение равновесия
между личностью и окружающей средой, понимание того, что среда может стать как фактором
стресса и дезадаптации, так и ресурсом при решении проблем. Применение модели «местного
развития» позволяет активизировать общественные инициативы, учесть интересы как переселенцев, так и принимающих общин в поиске путей решения проблем, которые их связывают.
Реализация модели «социального действия» связана с привлечением переселенцев к активному
отстаиванию своих прав, привлечением внимания к нерешенным проблемам и налаживанием
диалога с властью. Модель «социального планирования» позволяет сосредоточиться на построении сети связей между переселенцами, государственными социальными службами, общественными организациями для качественного предоставления специалистами услуг для внутренне
перемещенных лиц.
Ключевые слова: социальная работа в общине, модели социальной работы в общине,
социально-психологическая адаптация, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), вынужденные
переселенцы, принимающая община.
POSSIBILITIES OF COMMUNITY SOCIAL WORK IN THE PROCESS OF INTERNALLY
DISPLACED PERSONS INCLUSION INTO THE NEW TERRITORIAL COMMUNITIES
M. Shkoliar (Lviv, Ukraine)
“Lviv Polytechnic” National University
Socio-psychological adaptation of the displaced persons to the conditions of host communities
and, concordantly, search of the tools for their successful inclusion into a new social environment is
considered to be one of the burning issues in the context of the migration processes in Ukraine in
2014–2017. In this article the possibilities of the implementation of different social work models
with the communities aimed at integration of the internally displaced persons (IDPs) into the new
territorial communities are justified. The fundamental principle that should be considered by a social
worker-services provider lies in maintaining a balance between the person and the environment, as
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well as understanding that a new environment may become both the source of stress and desadaptation,
and the resource in the problem solving process. Implementation of the “local development” model
allows to intensify public initiatives, and to consider the IDPs interests together with the interests
of the host communities in their attempts to find solutions of common problems. Implementation of
the “social action” model is connected with engaging the IDPs into active advocacy of their own
rights, drawing attention to unresolved problems, and establishing a dialogue with the authorities.
The “social planning” model allows to focus on building a network between displaced persons, state
social services, and NGOs for the sake of high quality services provision to the IDPs.
Key words: community social work, social work models of services provision in the community,
socio-psychological adaptation, internally displaced persons (IDPs), host community.
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ВПЛИВ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ НА ПОКАЗНИКИ
ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я АКТОРІВ ТЕАТРУ
Міжрегіональна академія управління персоналом <Shel_l@i.ua>
Конфлікти та їх зв'язок з психічним здоров'ям завжди йдуть поряд, особливо якщо мова
йде про акторів театру. Незважаючи на величезну роль театру в духовному житті
суспільства там закладено чимало протиріч, які призводять до конфліктів, що мають
негативний для творчого процесу та самої цілісності театру наслідків. Психологічні
методи підтримки психічного здоров’я акторів в сучасних умовах трансформації
українського суспільства є недостатньо розробленою в науковій літературі. Дане
дослідження є спробою вивчення чинників, що впливають на якість психічного здоров’я
у акторів, яке проводилося протягом десяти років. Окремо були опитані підгрупи
акторів: солістів, артистів балету, хору, оркестру. За результатами дослідження визначено специфіку переживання конфліктних ситуацій в кожній групі. Виокремлено три
основних типи працівників театрального колективу за стилем міжособистісного
спілкування: конфліктний, пасивний та доброзичливий, де було виявлено, слабкий, але
статистично значущий зв’язок між вираженістю стилів поведінки у конфліктній
ситуації та підрозділами театру. Констатовано вплив особистісних характеристик
членів театрального колективу на міжособистісні конфлікти. Зокрема, щодо
характерологічних особливостей акторів виявлений негативний вплив виражених
акцентуацій циклотомічного, педантичного та гіпертимного типів, особливо в такому
підрозділі театру, як балет. Отримані результати були покладені в основу розробки
тренінгової програми, яка, спрямована на подолання конфліктів та збереження психічного
здоров'я акторів.
Ключові слова: творчість, конфлікти, психічне здоров'я, актори.

Вступ. Індустрія мистецтва одна з тих професій, де присутні надмірні стресові ситуації, та є необхідність досягнення успіху. Акторська діяльність пов'язаня
з почуттям особистісного зростання, почуттям цілі в роботі, але також залежить
від самооцінки, самовираження та самоаналізу і може поставити більш цілеспрямоване навантаження на психічне здоров'я актора, в результаті чого виникають
міжособистісні конфлікти. Конфлікти в театральному колективі мають негативні
наслідки для творчого процесу, та психічного здоров'я, а театральний конфлікт –
це особливе явище в світі конфліктів, так як його учасниками є творчі особистості, в творчому процесі. Від специфіки організаційної культури багато в чому залежить не тільки ефективність спільної діяльності, що виражається в економічних
показниках, але також ставлення співробітників до своєї роботи, емоційний настрій, зовнішня мотивація і, в кінцевому підсумку, задоволеність роботою.
Мета дослідження – вивчення конфліктів в театральному колективі та їх
вплив на психічне здоров'я акторів театру.
© Î. Ë. Øîïøà, 2017
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Методологія. Мета дослідження зумовили необхідність використання комплексу методів емпіричного дослідження. Вивчення конфліктів серед акторів театру
проводилося за допомогою таких психодіагностичних методик: тест «Діагностування стилю реагування особистості в конфліктній ситуації» К.Томаса для визначення особистісної схильності до конфліктного поводження та стилів поведінки
акторів у конфліктній ситуації, характерологічний опитувальник К. Леонгарда для
виявлення індивідуальних якостей особистості та типів акцентуацій у акторів, методика «Оцінка стилю міжособистісного спілкування» Я.В.Подоляки для визначення спрямованості членів колективу на взаємодіяльність з іншими суб'єктами.
Емпіричну базу дослідження склали 250 акторів, з них солістів – 12 %, артистів балету – 20 %, артистів хору – 32 %, артисти оркестру – 28 % (Україна).
Дослідження проводилося відповідно до стандартної процедури та відповідно
до європейських стандартів етики психологічних досліджень.
Висновки. Отже, конфлікти впливають на психічне здоров'я акторів театру,
а саме на особистісні характеристики. З’ясовано, що в театральному колективі
домінує демонстративний тип акцентуацій характеру, який виявляється у артистизмі, потребі у визнанні, постійній увазі до своєї особи. Виявлено негативний
вплив виражених акцентуацій циклотимічного (Р < 0,01), педантичного (Р < 0,05)
та гіпертимного типів в підрозділі артистів балету.
За результатами дисперсійного аналізу виявлено відмінності залежно від стилів поведінки в конфліктній ситуації їх членів, а саме: встановлено зв’язок
(Р < 0,01) між вираженістю стилів поведінки членів колективу у конфліктній
ситуації та соціально-психологічним кліматом підрозділів театру: у артистів балету соціально-психологічний клімат співвідноситься з переважаючим стилем
поведінки «співпраця» (32 %); у артистів хору та оркестру соціально-психологічний
клімат співвідноситься з переважаючим у них стилем поведінки «уникнення»
(у артистів хору – 26,3 %, артистів оркестру – 25,7 %). У підрозділі солістів
соціально-психологічний клімат співвідноситься з переважаючим в ньому стилем
поведінки «компроміс» (26,7 %).
За результатами кластерного аналізу визначено типи працівників театрального
колективу за стилем міжособистісного спілкування: конфліктний, пасивний, доброзичливий. Домінуючим стилем міжособистісного спілкування виявлено конфліктний стиль, який проявляється у зіткненні різних поглядів, інтересів і дій акторів,
у наповненні негативними емоціями, стресами, переживаннями, розчаруваннями.
Отримані результати ми поклали в основу розробки тренінгової програми, яка,
спрямована на подолання конфліктів та збереження психічного здоров'я акторів.
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ВЛИЯНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ АКТЁРОВ ТЕАТРА
Е. Л. Шопша (Киев)
Конфликты и их связь с психическим здоровьем всегда идут рядом, особенно если речь
идёт об актерах театра. Несмотря на огромную роль театра в духовной жизни общества, там
заложено немало противоречий, которые приводят к конфликтам, имеющие отрицательные
последствия для творческого процесса и самой целостности театра. Психологические методы
поддержания психического здоровья актеров в современных условиях трансформации украин-
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ского общества недостаточно разработанные в научной литературе. Данное исследование является попыткой изучения факторов, влияющих на качество психического здоровья у актёров,
которое проводилось в течение десяти лет. Отдельно были опрошены подгруппы актёров: солистов, артистов балета, хора, оркестра. По результатам исследования определена специфика
переживания конфликтных ситуаций в каждой группе. Выделены три основных типа работников театрального коллектива по стилю межличностного общения: конфликтный, пассивный и
доброжелательный, в которых было обнаружено слабую, но статистически значимую связь
между выраженностью стилей поведения в конфликтной ситуации и подразделениями театра.
Констатировано влияние личностных характеристик членов театрального коллектива на межличностные конфликты. В частности, по характерологическим особенностям актёров обнаружено негативное влияние выраженных акцентуаций циклотомичного, педантичного и гипертимного типов, особенно в таком подразделении театра, как балет. Полученные результаты
были положены в основу разработки тренинговой программы, которая, направленная на преодоление конфликтов и сохранения психического здоровья актёров.
Ключевые слова: творчество, конфликты, психическое здоровье, актёры.
THE IMPACT OF INTERPERSONAL CONFLICTS ON MENTAL
HEALTH PERFORMANCE OF THEATER ACTORS
E. L. Shopsha (Kiev, Ukraine)
Interregional Academy of Personnel Management
Conflicts and their relationship with mental health always go hand in hand, especially when it
comes to theater actors. Despite the enormous role of the theater in the spiritual life of society, there
are many contradictions that lead to conflicts that have negative consequences for the creative process
and the integrity of the theater. Psychological methods of maintaining mental health actors in modern
conditions of transformation of Ukrainian society are insufficiently developed in the scientific
literature. This research is an attempt to study the factors affecting the quality of mental health in
actors, which was conducted for ten years. Subgroups of actors were solicited separately: soloists,
ballet dancers, chorus, orchestra. Based on the results of the study, the specificity of the experience
of conflict situations in each group was determined. Three main types of employees of the theatrical
collective in the style of interpersonal communication are singled out: conflict, passive and benevolent,
where it was found a weak but statistically significant link between the expressiveness of the styles
of behavior in the conflict situation and the divisions of the theater. The influence of the personal
characteristics of members of the theatrical collective on interpersonal conflicts is stated. In particular,
according to the characterological features of the actors, the negative accentuations of the cyclotomic,
pedantic and hypertensive types were found to be negatively influenced, especially in the theater
department such as the ballet. The results obtained were used as the basis for the development of a
training program aimed at overcoming conflicts and preserving the mental health of actors.
Key words: creativity, conflicts, mental health, actors.

УДК 159.99 : 331.1

Надійшла 22.09.2017

І. М. БИКОВА (Київ)

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТИЛІВ КЕРІВНИЦТВА КОЛЕКТИВОМ:
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Міжрегіональна академія управління персоналом <doctor.in.psychology@gmail.com>
У дослідженні проаналізовано авторитарний і демократичний стилі управління; виявлено й описано соціальні, психологічні та особистісні чинники, які впливають на показники психічного благополуччя співробітників бізнес-організації; розроблено психокорекційну програму і психологічні рекомендації для керівників. У процесі експериментального
дослідження використано методики, спрямовані на вивчення стилів керівництва та їх
впливу на психологічний клімат в організації. За результатами дослідження виявлено
взаємозв’язок між домінуючим стилем управління і соціально-психологічним кліматом в
колективі та рівнем задоволеності трудовою діяльністю. Практична значущість дослідження полягає у розробці та обґрунтуванні психокорекційної програми, спрямованої
© І. Ì. Áèêîâà, 2017
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на сприяння ефективній взаємодії керівника і підлеглих, зниження емоційної напруги в
колективі, налагодження сприятливого психологічного клімату.
Ключові слова: стиль керівництва, авторитарний стиль, демократичний стиль,
соціально-психологічні чинники, психологічний клімат в колективі.

Мета дослідження – аналіз авторитарного і демократичного стилів управління колективом, розробка і обґрунтування психокорекційної програми з їх вдосконалення.
Методологія. Кількісні та якісні дослідження проведено протягом 2016–
2017 рр. (трудові колективи юридичного відділу та відділу продажу будівельної
організації). Для експериментального дослідження використані такі методики:
методика «Стиль керівництва» автора А. Л. Журавльова; CAT, опитувальник САМОАЛ; тест «Смисложиттєві орієнтації»; анкета «Задоволеність працею».
Результати та висновки. Проблема кореляції між задоволеністю працею і показниками психічного здоров’я посідає чільне місце в організаційній психології
та психології праці [1, 2, 4]. Конкурентоспроможність і виживання в турбулентному робочому середовищі вимагає формування креативності, здатності до інновацій, стресостійкості персоналу. Афективні прояви, такі як депресія, тривожність,
дратівливість, а також низькі показники загальної задоволеності життям чітко
простежуються у ситуаціях незадоволеності працею, що веде до серйозних проблем у сфері психічного здоров’я.
Стиль лідерства керівника, поряд з відданістю співробітників організації і
задоволеністю працею, має вирішальне значення як для успіху організації, так і
для психологічного клімату в колективі [3, 5]. У дослідженні використана спрощена класифікація стилів лідерства – авторитарний і демократичний.
При авторитарному стилі управління працівники не умотивовані проявляти
свій потенціал. Вони орієнтовані на думку інших, досить суворо дотримуються
встановлених правил, приховують свої почуття. Більшість з них негнучкі, демонструють низьку самоповагу та невисокий рівень самосприйняття. За таких умов,
більшість працівників вважають діяльність керівника недостатньо ефективною,
хоча не висловлюють цього відкрито.
При демократичному стилі управління підлеглі значною мірою спираються на
власні принципи і переконання. Вони гнучкіші і толерантніші, відкритіші та чутливіші до свого оточення, мають високий рівень самоповаги, самосприйняття, легко
встановлюють нові контакти [1, 3]. Рівень задоволеності як стилем роботи свого
керівника, так і своєю роботою в цілому значно вищий. Працівники виявляють високий рівень самоактуалізації, орієновані на «тут і тепер», позитивно оцінюють свою
роботу, переконані в можливості приймати власні рішення і втілювати їх у життя.
Цілком авторитарний стиль управління перешкоджає самореалізації підлеглих,
їх вільному творчому самовияву, підриває самоповагу та віру в свої сили [2, 4].
Демократичний стиль управління, навпаки, сприяє адаптивності, самоповазі, креативності та можливості розвивати свій потенціал.
У ході дослідження була розроблена та обґрунтована психокорекційна програма для трудових колективів, які приймали участь у дослідженні. Програма
складається з ділових рольових ігор, які мають відповідні правила, і спрямована
на сприяння ефективній взаємодії керівника і підлеглих, зниження емоційної напруги в колективі, налагодження сприятливого психологічного клімату.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТИЛЕЙ РУКОВОДСТВА КОЛЛЕКТИВОМ:
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
И. М. Быкова (Киев)
В исследовании проведён анализ авторитарного и демократического стилей управления; выявлены и описаны социальные, психологические и личностные факторы, влияющие на показатели
психологического благополучия сотрудников бизнес-организации; разработана психокоррекционная программа и психологические рекомендации для руководителей. В процессе экспериментального исследования использованы методики, направленные на изучение стилей руководства и их
влияния на психологический климат в организации. В результате исследования выявлена взаимосвязь между доминирующим стилем управления, социально-психологическим климатом в коллективе и уровнем удовлетворенности трудовой деятельностью. Практическая значимость исследования состоит в разработке и обосновании психокоррекционной программы, направленной на
содействие эффективному взаимодействию руководителя и подчиненных, снижение эмоционального напряжения в коллективе, формирование благоприятного психологического климата.
Ключевые слова: стиль руководства, авторитарный стиль, демократический стиль,
социально-психологические факторы, психологический климат в коллективе.
THE EFFICIENCY OF LEADERSHIP STYLES: THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECT
I. M. Bykova (Kyiv, Ukraine)
Interregional Аcademy of Personnel Management
The study analyzed authoritarian and democratic leadership styles; identified and described social,
psychological and personal factors affecting mental well-being of employees in the business organization.
The psycho-correctional program and psychological recommendations for managers were elaborated.
Within the frame of experimental research, methods aimed at studying leadership styles and their impact
on psychological climate of organization were used. As a result of the study, the relationship between the
dominant management style, the socio-psychological climate in the organization and the level of satisfaction
within the context of work was revealed. The practical importance of the research is to develop and justify
a psycho-correctional program aimed at facilitating the effective interaction between leaders and
subordinates, reducing emotional tension within the team, establishing favorable psychological climate.
Key words: leadership style, authoritarian style, democratic style, socio-psychological factors,
psychological workplace climate.
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У публікації розглядаються питання пов’язані з особливостями формування психічного здоров’я
у студентів вищих навчальних закладів. Подається стислий аналіз теоретичних та емпіричних досліджень з проблеми психічного здоров’я у студентів, увага акцентується на відсутності цілісної системи досліджень у психологічній літературі. Розкривається теоретико© Î. Ë. Òóðèíіíà, 2017
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методологічні аспекти даної теми та представляється методичний інструментарій, що
складається з комплексу методів та методик, зокрема на авторського опитувальника, спрямованого на вивчення факторів психічного здоров’я. В роботі акцентується увага на створенні психологічної моделі, що розкриває фактори впливу на психічного здоров’я студентів вищого навчального закладу. Представлено результати емпіричного дослідження, у якому виявлено
критерії сформованості психологічного здоров’я. Розроблено та апробовано програму з формування та збереження психічного здоров’я студентів вищих навчальних закладів.
Ключові слова: психічне здоров’я, фактори впливу на психічного здоров’я, психологічна
модель, програма формування та збереження психічного здоров’я.

Мета роботи полягає у визначенні особливостей формування психічного
здоров’я у студентів вищих навчальних закладів.
Методологія. Теоретико-методологічною основою дослідження стали загальні
методологічні принципи пізнання, які належать психологічній науці (детермінізм,
єдність свідомості та діяльності, системність, суб'єктність тощо) [4, 5]; основні
концепції психології розвитку; психології особистості; психології здоров'я [2, 3].
На підгрунті теоретико-методологічних засад [1–6] був розроблений та впроваджений комплексний методичний інструментарій, який містив аналіз та узагальнення літератури, анкетування, включене спостереження, тести, метод експертної оцінки.
Для досягнення мети були використані наступні групи методик: 1) для вивчення особливостей психічного здоров’я у студентів (авторський опитувальник «Психічне здоров’я молоді», розроблений з метою вивчення уявлень про психічне здоров’я
студентів та умов й факторів його формування; ессе на тему «Шляхи збереження
власного психічного здоров’я»; метод експертної оцінки студентів за допомогою
показників психічного здоров’я); 2) методики дослідження психологічних характеристик студентів ( «Клінічний опитувальник для виявлення та оцінки невротичних станів» К. К. Яхіна та Д. М. Менделевича; Каліфорнійський особистісний психологічний опитувальник (California Psychological Inventory – CPI) [6].
Результати та висновки. В процесі дослідження розглянуто наукові підходи
до вивчення проблеми формування психічного здоров’я у вітчизняній та зарубіжній психології [2–6]. На основі теоретичного аналізу літератури та власного експериментального дослідження розроблена психологічна модель, що розкриває
фактори впливу на психічнe здоров’я студентів вищого навчального закладу (соціокультурні, групові, сімейні, особистісні).
Здійснено підбір діагностичного інструментарію з вивчення особливостей
психічного здоров’я студентів, зокрема, розроблено та апробовано опитувальник
з метою вивчення факторів психічного здоров’я та експериментального підтвердження моделі.
На основі емпіричного дослідження виявлено та проаналізовано психологічні
фактори формування психічного здоров’я студентів вищого навчального закладу.
Результати емпіричного дослідження дозволили дійти висновку, що високий рівень
психічного здоров’я у студентів проявляється при наявності позитивних уявлень
і реалізації здорового способу життя на практиці, на які впливають студентська
група, сім’я, друзі. Доведено, що психічне здоров’я визначається критеріями його
сформованості в показниках мотиваційно-ціннісного, змістовного та емоційновольового компонентів.
Результатом теоретико-експериментального дослідження стало розроблення
програми з формування та збереження психічного здоров’я студентів вищих навчальних закладів. ЇЇ реалізація буде сприяти не тільки підвищенню показників
психічного здоров’я студентів, а впливати на особистісний розвиток студентів в
цілому. Розроблено рекомендації з формування та збереження психічного здоров’я
студентів на основі референтного впливу студентської групи, друзів, сім’ї.
Розроблена модель психологічних факторів психічного здоров’я студентів,
програма формування та збереження психічного здоров’я студентів, а також практичні рекомендації можуть бути корисними напрямками психологічного супроводу з формування психічного здоров’я студентів вищого навчального закладу.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Е. Л. Туринина (Киев)
В публикации рассматриваются вопросы, связанные с особенностями формирования
психического здоровья студентов высших учебных заведений. Обосновываются актуальность
и целесообразность выбранной темы для теоретической науки и практической деятельности.
Представлен сжатый анализ теоретических и эмпирических исследований по проблеме психического здоровья студентов, внимание акцентируется на отсутствии целостной системы
исследований в психологической литературе. Раскрывается теоретико-методологические
аспекты данной темы и описан методический инструментарий, состоящий из комплекса методов и методик, в частности авторского опросника, направленного на изучение факторов
психического здоровья. В работе акцентируется внимание на создании психологической модели, которая раскрывает факторы влияния на психическое здоровье студентов высшего
учебного заведения. Представляются результаты эмпирического исследования, в котором
выявлены критерии сформированности психологического здоровья. Разработана и апробирована программа формирования и сохранения психического здоровья студентов высших
учебных заведений.
Ключевые слова: психическое здоровье, факторы влияния на психическое здоровье, психологическая модель, программа формирования и сохранения психического здоровья.
ТHE PECULIARITIES OF THE FORMATION OF MENTAL HEALTH
AMONG STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
O. Turynina (Kyiv, Ukraine)
Interregional Academy of Personnel Management
The publication is an attempt to deal with the peculiarities of the formation of mental health
among students of higher education institutions. A brief analysis of theoretical and empirical research
on the mental health of students is presented. The main attention is focused on the lack of a coherent
system of research in psychological literature. The current theoretical and methodological aspects
of this topic are discussed and a methodical toolkit consisting of a set of methods and techniques,
in particular on an author's questionnaire, aimed at studying the determinants of person' mental
health, is presented. The work focuses on the creation of a psychological model that introduces the
factors affecting the mental health of students. The results of an empirical study, which revealed the
criteria for the formation of psychological health, are presented. The program on formation and
preservation of mental health of students is developed.
Key words: mental health, determination of mental wellbeing, psychological model, program
for the formation and preservation of students’ mental health.

С Е К Ц І Я 2. СПЕЦИФІЧНІ ВИКЛИКИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ
ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я: ДИТЯЧА ПСИХІАТРІЯ, СУПРОВІД
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ;
СИСТЕМА ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я У СІЛЬСЬКІЙ
МІСЦЕВОСТІ
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IMPACT OF VISUAL LITERACY SKILL PROGRAM
ON VISUAL LITERACY OF DEPRIVED CHILDREN
AND NON-DEPRIVED CHILDREN
School of Social Science, Adamas University <aparnavaj@rediffmail.com>
In the present study an effort has been made to evaluate the effect of early visual literacy
skill program on visual literacy of deprived and non deprived children. There were three levels
of visual literacy skill program and their impact on different groups of children was made to
measure up the levels of visual literacy skill program on performance of both deprived and
non deprived children. It was hypothesis that visual literacy skill program will level off the
performance of both deprived and non deprived children. As the duration of visual literacy
skill program increase it will result in better performance of pictorial perception and visual
literacy. The findings of the study have revealed that by enriching the exposure of deprived
children with visual literacy skill program one can enhance their performance to the level of
non deprived children. An effort has also been made to address the issues related to the
development of simulation program on visual literacy.
Кey words: Visual literacy skill program, Early Intervention and Simulation, Amelioration
of Deprivation with Early Intervention, Pictorial Perception Simulation, Deprivation and
Cognitive Development, Early Child Development and Simulation.

Visual literacy taxonomy begins with pictorial perception, construction of pictorial
meaning, visual memory, visual learning, mental imagery of seeing, understanding and
interpreting the visual world [13, 14]. It comprehend in discrimination and make sense
of visual object as a part of visual acuity, it also helps in defining space and interpreting
the visual objects with the eye of mind. Hence, today’s world is visual driven world
which is much more than sequencing and discriminating of visual objects and visual
literacy refers to a group of competencies which enable a person to define space and
interpret visual object with the visual meaning construct.
Visual literacy occurs by way of developmental trajectory and practices which
includes three broad categories visualization (visual thinking), visual meaning
construction and ideation (creative expression) [9]. The findings of neuroscience also
indicates that interpreting information in multiple ways engage multiple channels for
processing the information [3].
It is extensively believed that psychological deficiencies noted on the part of
deprived children are not genetic in nature rather they are associated with deficiencies
of physical and socio-culture nature. Thus, in the present study an effort have been
made to study the impact of visual skill literacy program on the visual skill of deprived
children and non deprived children.
Hypothesis. 1. Non-deprived children will perform better than deprived children
before the training. 2. Visual skill literacy program will level off the difference between
deprived and non deprived children. 3. Duration of visual skill literacy program will
have positive relation with the performance. 4. The impact of visual skill literacy
program will maintained over the longer duration of time.
© Àïàðíà Âàéïàéї, 2017
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Sample. The study was conducted with 8-9 year age village children on the outskirts
of Varanasi, India. An equal number of deprived and non-deprived children were
selected. The main occupation of the population, from which the children were selected,
was agriculture. Children of 8–9 years were selected because it is around this age level
that the maximum difference between the performance of high and low caste or deprived
and non-deprived children has been reported [10, 11]. The overall sample consisted
of 120 children drawn through a quasi randomization procedure. The sampling was
done on the basis of SES (socio economic scale) level and children were matched in
SES level to put in two groups deprived and non-deprived.
Methodology. There are two kinds of tests and tasks used for the purpose of study.
The use of criterion test was to measure the performance before (BT), soon after
training (SAT), one month after the training (SAT1) and six month after the training
(SAT6) was made to compare the performance of deprived and non- deprived children
over the period of time with various levels of training. Then ‘training tests and task’
were used for the purpose of visual literacy development. The visual skill program was
designed in the given manner to enhance the visual literacy of deprived and non
deprived children.
----------------------Developing---Visual---Literacy---skills -----------

Visualization
(Working with images in
visual task learning)

Visual Meaning Construct
(Mapping the mind with visual
brainstorming techniques
of clustering and thinking)

Ideation (creative impression
in the form of writing stories
and visual as well as verbal
communication)

------------------------Learning---Processes--------------------------

Thus the performance of visual literacy was measured with three durations of
training (2weeks, 4 weeks and 8weeks) in four consequent manners (BT, SAT, MAT1,
MAT6), the diagrammatic representation is as fallows;

Test Materials:
Two kinds of tests/tasks were used in study.
1. Criterion Test/Tasks
These were used to measure the child’s ability to perform the test before and after
training. Included in the category was the Sequence Perception Test (SPT) [7].
1.1. Sequence Perception Test. This test consists of six set of pictures. In the
present study only three of them were used due to their appropriateness for the rural
children. The test was developed to measure the skill for perception and interpretation
of relationship among pictures. The sets used in the study were: 1.The school boy, 2.
The farmer, and 3. The hunter and the deer. The first one was used for practice purpose;
the remaining two constituted the test series.
On the Sequence Perception Test, scores were provided for the sequential arrangement and description of pictures. If the child arranged the pictures in the first phase,
“four” scores were given. On the succeeding phases, “three”, “two” and “one” scores
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were provided respectively. The failure to arrange cards in the proper sequence was
scored “zero”. The scores ranged frоm 0 to 8 on this test.
The stories were also analyzed qualitatively. They were categorized as “good”,
“poor” or “nil” depending on their degree of correspondence with the original story.
“Two”, “one” and “zero” scores were provided for these stories respectively. These were
called “description scores” which ranged from 0 to 6. The inter-score agreement was
found to be 94.
2. The Training Tests and Tasks. These tests/tasks were used for inducting children into the process of testing and making them learn the mechanisms or operations
on various tasks. The training test and tasks consisted of Indo-African Embedded Figures Test [7], Kohs’ Block Design and Picture Comprehension Task [5] and Object Perception and Classification Task [12].
Analysis of Results. The pictorial perception of children was measured in terms
of arrangement and description of pictures. These analysis are presented separately.
2.1. Arrangement Measure. Table 1 presents the mean scores and SD of HC and
LC groups for each training level. A clear effect of training on the pictorial perception
of both caste groups is evident. The magnitude of improvement varies positively from
two to four and eight weeks of training. The effect is not so strongly evident with two
week training as with four and eight week training in either caste group. A successive
improvement in pictorial perception up to 6 months clearly in evidence with eight
week training.
Table 1. Mean and SD of groups of SPT (Arrangement measure)
Training Duration

Groups

Scores

HC

Mean SD

LC

Mean SD

HC

Mean SD

LC

Mean SD

HC

Mean SD

LC

Mean SD

Two Weeks

Four Weeks

Eight Weeks

BT

SAT

MAT1

MAT6

3.6
1.38
4.9
1.17
3.15
1.85
3.55
1.69
4.85
2.45
4.5
1.99

6.25
9.63
5.7
1.58
6.4
1.83
6.6
1.98
9.85
1.53
8.75
0.81

3.53
1.16
5.8
1.72
7.1
1.92
8.25
1.66
10.1
1.99
9.75
2.02

3.2
0.16
5.15
1.15
6.55
1.5
7.35
1.35
10.4
1.91
9.75
2.02

ANOVA revealed significant effect of training on children’s pictorial perception
(F = 64.12; df = 1,236; P < 0.01). Further analysis suggested that the difference between HC and LC children was not significant after training. Longer duration of training was more effective than shorter duration of training both for high and low caste
children.
2.2. Description Measure. The mean scores and SD of various groups on the
measures are presented in Table 2. It may be observed that after training the overall
pictorial perception of children has considerably increased. Longer duration of training
has produced greater impact on pictorial perception than a shorter duration of training.
With regard to maintenance of training effect overtime, the sores show a relatively
less impact of two week than that of four and eight week training.
ANOVA revealed significant effect of training on pictorial perception (F = 34.46,
df = 1,236, P > 0.01). The interaction between caste and training was not significant
(F = 0.09; df = 1,236; P > 0.05), indicating a uniform effect of training for both the
groups. The effect of duration (F = 26.33; df = 2,114; P < 0.01) of training was significant. Suggesting a longer duration of training to be more effective than shorter
duration of further analysis suggested that while the effect of two week training dissipated over time the effects of four and eight week training were maintained almost
to the same level by high as well as low caste children.
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Table 2. Mean and SD of groups on SPT (Description measure)
Tracing Duration

Two Weeks

Groups

Scores

BT

SAT

MAT1

MAT6

HC

Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD

0.2
0.4
0.38
0.48
0.3
0.46
0.55
0.5
1.1
1.41
1.19
1.4

0.7
0.55
0.4
0.49
1
0.55
1.35
1.82
2.9
1.81
2.95
1.57

0.75
0.54
0.25
0.43
1.3
0.64
1.25
0.54
2.9
1.7
3.05
1.55

0.6
0.58
0.25
0.43
1.05
0.49
1.1
0.54
3.05
1.56
3
1.92

LC
HC

Four Weeks

LC
HC

Eight Weeks

LC

Discussion The findings reveal that there was significant difference between the
children of high and low caste prior to visual literacy skill program but with the help
of visual literacy skill program cognitive-perceptual pictorial perception of deprived
children has been brought to the level of non deprived children. In the same way, effect of different durations of visual literacy skill program becomes more dominant
feature. Thus, the children who were exposed to longer duration of visual literacy skill
program perform better than those who were exposed to shorter duration. The effect
of visual literacy skill program was similar for the children of both groups up to a
period six months. Showing that the effect of visual literacy skill program was not
only evident immediately but it was maintained up to longer duration of time in the
same magnitude by deprived as well as non deprived children.
3. Visual Literacy. Among the plural concept of literacy visual literacy has its
own significance for the novice. Visually literate people can read the intended meaning in a visual text, interpret the purpose and intended meaning, and evaluate the
form, structure and features of the text.
3.1. Visualization (Visual thinking). Results have established that early simulation program was useful in terms of enhancing visualization (visual thinking) among
the children of both deprived and non deprivation group. Their performance was significantly improved to think and visualize the sequence in story after the early simulation program. Visualization of pictures contains the step such as gathering interpreting, understanding, organizing and communication the information [9].
3.2. Visual meaning construction. The visual meaning construction is the ability,
in which one can see orders and eyes visit in different elements of scene to link one
picture to another. This helps one to see propinquity from one picture to another
picture in a meaningful manner to construct a visual meaning and then increase ability to order the pictures in a linear path to form a story. Absence of pictorial environment cause progressive deprivation in pictorial perception [10]. On the other hand
studies have revealed that by enriching the environment one can reduce the negative
consequences of deprivation [4, 5, 8, 13, 15] into positive development.
3.3. Ideation (creative expression). Visual communication is subordinate area of
visual literacy [9] and “A picture is worth a thousand words.” The elements of visual
communication and the levels of expression are also analyzed separately in the present
study which includes visualization and narration of a story depicting in different set
of pictures and form different stories for each set of picture. Story telling is one of the
most primal forms of communication which is linked with schema and cognitive mapping in mind. At the end of early simulation program both deprived children and
non-deprived children were found narrating good stories from the pictures.
4. Effect of Visual Literacy Skill Program. Transfer of knowledge and strategies
as an important aim to simulation program is perceived. In the present study training
through different tests and tasks shows a formative influence on cognitive-perceptual
task pictorial perception of high and low caste children.
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4.1. The Effect of Durations of Visual literacy skill program. A synoptic analysis
of the effect of duration of training showed that there was considerable improvement
in pictorial perception from two to four and eight weeks of visual literacy skill program.
Effect of interference due to number of intervening activities was measured only in
two weeks training group, on the other hand in eight weeks of training group there
was a successive improvement in scores. It appears that optimum level of arousal resulted in latest rehearsal similar to the phenomenon of “reminiscence” of Ballard [1].
Thus we can say (1) visual literacy occurs by way of a developmental trajectory and
requires instruction as well as practice, and (2) that it involves as much thought as it
does visual awareness and is an integral component of the skills and beliefs related to
inquiry.
Conclusion. According to Ann Marie Seward Berry, Visual thinking has its own
holistic logic, which operates on every level of awareness from subliminal perception
process to holistic creative thinking which allow us to consciously combine different
elements in new and surprising way. Visual literacy skill with reading writing illiteracies has huge implication for learning as well as for teaching. It helps in parallel development of multiple illiteracies. Visual and verbal illiteracies operate together and
contribute together to provide context and understanding of visual phenomena. Therefore visual thinking is also important for creativity. It has been found that spoken
information paired with visual information results in better recall [3]. The ability to
create images help learner to decipher understand and communicate with images and
at the same time help to integrate with other sensory experiences. Visually literate
people are more sophisticated with visual images and enjoy the master work of visual
communication. Thus the visual literacy program is providing visual information for
practice and mastering visual skills with other related skills.
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ВПЛИВ ПРОГРАМИ ЗОБРАЖАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
НА ВІЗУАЛЬНУ ГРАМОТНІСТЬ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
ТА НА ЗВИЧАЙНИХ ДІТЕЙ
Апарна Вайпайї (Калькута, Індія)
У дослідженні зроблені зусилля для оцінки ефекту ранньої симуляційної програми з образотворчого сприйняття обмежених і звичайних дітей. Було проведено три рівня програми
моделювання, і вивчено їх вплив на різні групи дітей. Була зроблена оцінка ефективності впливу цих рівнів симуляційної програми на обмежених і звичайних дітей. Гіпотеза полягала в тому,
що симуляції програма буде вирівнювати ефективність як обмежених так і звичайних дітей. У
міру збільшення рівнів симуляційної програми це призведе до підвищення ефективності
графічного сприйняття і візуальної грамотності. Результати дослідження показали, що, збагачуючи сприйняття обмежених дітей за допомогою симуляційної програмою, можна підвищити
їх ефективність до рівня звичайних дітей. Були також зроблені зусилля для вирішення питань,
пов'язаних з розробкою симуляційної програми по візуальної грамотності.
Ключові слова: раннє втручання та моделювання, пом'якшення відмови від раннього втручання, моделювання образного сприйняття, позбавлення та пізнавальний розвиток, розвиток
раннього дитинства та моделювання.
ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
НА ВИЗУАЛЬНУЮ ГРАМОТНОСТЬ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ И НА ОБЫЧНЫХ ДЕТЕЙ
Апарна Вайпайи (Калькута, Индия)
В исследовании предприняты усилия для оценки эффекта ранней симуляционной программы по изобразительному восприятию ограниченных и обычных детей. Было проведено три
уровня программы моделирования, и изучено их влияние на различные группы детей; оценена
эффективности воздействия этих уровней симуляционной программы на ограниченных и обычных детей. Гипотеза заключалась в том, что симуляционная программа будет выравнивать
эффективность как ограниченных так и обычных детей. По мере увеличения уровней симуляционной программы это приведёт к повышению эффективности графического восприятия и
визуальной грамотности. Результаты исследования показали, что, обогащая восриятие ограниченных детей ранней симуляционной программой, можно повысить их эффективность до уровня обычных детей. Были также предприняты усилия для решения вопросов, связанных с разработкой симуляционной программы по визуальной грамотности
Ключевые слова: раннее вмешательство и моделирования, смягчения отказа от раннего
вмешательства, моделирование образного восприятия, лишения и познавательное развитие,
развитие раннего детства и моделирования.
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Емоційний комфорт дитини з обмеженими фізичними можливостями в родині є важливою умовою для її реабілітації та розвитку, адаптації та соціальної інтеграції. Для
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успішного здійснення соціальної роботи з сім’ями, які виховують таких дітей, фахівцям
необхідна сукупність знань про психологічні особливості батьків, дітей та інших членів
родини, оволодіння сучасними діагностичними та корекційними технологіями. Мета
даного дослідження – визначити типологію сімей, які виховують дітей з дитячим церебральним паралічем (ДЦП), за інтегральним показником психолого-педагогічної
адаптації сім’ї до проблем інвалідності дитини та рівнів його сформованості на підставі
комплексної соціально-педагогічної діагностики. Експериментальне дослідження проводилось в трьох областях України: Луганській, Сумській, Донецькій. Дослідженням було
охоплено 180 сімей (322 дорослих і 180 дітей з ДЦП); 18 соціальних педагогів, 12 психологів
реабілітаційних центрів. Діагностична робота базувалася на принципах: індивідуальної
роботи; професійності; конфіденційності й системності. Для виявлення психологопедагогічних проблем сім’ї застосовувалися такі методи: діагностичне та оцінююче
інтерв’ю, бесіди, анкетування, тести, соціологічне опитування, спостереження, методи експертних оцінок, творчих завдань, самоаналіз.
Ключові слова: соціально-педагогічна діагностика, педагогічна культура батьків,
психологічний клімат сім’ї, психолого-педагогічна адаптація сім’ї до проблем
інвалідності дитини, соціально-психологічна адаптація дитини з дитячим церебральним
паралічем.

Вступ. Актуальною проблемою сьогодення є створення спеціальної моделі
соціальної роботи з сім’ями, які виховують дітей з інвалідністю. На ефективність
соціальної роботи з такими сім’ями можна очікувати за умови вивчення особливостей структури сім’ї, її виховного потенціалу, формування готовності батьків
до участі в психосоціальній реабілітації хворої дитини, врахування її психофізіологічних особливостей, а також впливу на сім’ю соціального середовища. Одним
із ключових етапів соціальної роботи з сім’єю є діагностичний, тобто виявлення
в життєдіяльності сім’ї тих порушень, що призводять до її дисфункції. На основі
результатів діагностики можна визначити типи сімей та сформувати стратегію
подальшої соціально роботи з ними.
Мета статті – визначити типи сімей, які виховують дітей з інвалідністю в
умовах реабілітаційних центрів, на основі комплексної соціально-педагогічної
діагностики.
Теоретична частина. Типологія сімей і найважливіші аспекти соціальної роботи з різними їх типами є достатньо розробленою у педагогічній теорії. Соціальнопедагогічні проблеми в роботі з сім’ями дітей з інвалідністю розглядалися О. Маллєром, І. Мамайчук, О. Мастюковою, Ненсі Р. Фінні. Типологія сім’ї за певними
критеріями визначалася Д. Бомріндом, Л. Ваховським, О. Караман, М. Кратіновим,
В. Кратіновою, Д. Олсоном, О. Песоцькою, С. Харченко. Але, на наш погляд, є недостатньо розроблена типологія сімей, що виховують дітей з інвалідністю.
Сім’я з дитиною, хворою на дитячий церебральний параліч (ДЦП), – це цілісна особлива соціальна система, яка має складну внутрішню будову, свою психологічну структуру і специфічні функції; вона визначає певні соціальнопсихологічні характеристики індивідів, які її складають, і характеризується
взаємовпливом членів родини. Крім того, будучи відносно автономною системою,
така сім’я здатна до саморегуляції.
Теоретичною основою соціальної роботи з сім’єю, що виховує дитину з ДЦП,
є усвідомлення визначної ролі сім’ї як соціально-біологічної спільноти, що регулює стосунки між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, виконує різноманітні функції й безпосередньо впливає на соціалізацію такої дитини.
Основними функціями сім’ї, де виховується дитина з ДЦП, є: господарськоекономічна, репродуктивна, комунікативна, виховна, рекреативна, психотерапевтична (О. Безпалько), функція соціалізації дітей, світоглядна, освітня, а також
коригувально-розвиваюча, що пов’язана зі спрямованістю особистості хворої дитини та її батьків активно брати участь у реабілітаційному процесі і досягати
поставлених реабілітаційних задач; компенсуюча функція, що забезпечує розвиток
внутрішнього потенціалу дитини до формування (компенсації обмежень) соціальних навичок, необхідних для її життя; реабілітаційна функція, що реалізуєть-
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ся у виконанні батьками розробленого комплексу оптимальних для дитини реабілітаційних технологій, спрямованих на відновлення психофізичного і
соціального статусу дитини, досягнення нею матеріальної незалежності й соціальної адаптації (О. Мастюкова).
Важливим для фахівця є вивчення структури сім’ї, її життєвого циклу, внутрішніх й зовнішніх стратегій сімейного життя, рівня емоційної адаптації сім’ї до
проблеми інвалідності дитини тощо.
Одним із основних показників життєдіяльності сім’ї є психологічний клімат,
що певним чином впливає на процес соціалізації дитини, становленні її як особистості (Л. Виготський). Негативні чинники сімейного виховання здатні призвести до затримки психічного й особистісного розвитку дитини в цілому.
Своєрідність психічного розвитку дітей з ДЦП виразно виявляється в пізнавальній і рухливій діяльності, в особливостях емоційно-вольових проявів, в здатності до самообслуговування й оволодіння соціальними навичками, в формуванні особистості в цілому (Т. Ілляшенко, I. Мамайчук, А. Обухівська, О. Романенко,
Н. Скрипка). Оздоровлення умов сімейного виховання є найважливішим засобом
протидії негативним емоційно-вольовим проявам, які легко виникають на ґрунті
органічного ураження та ослаблення нервової системи дитини і впливають на
формування повноцінної особистості.
Методологія. Експериментальне дослідження проводилось в трьох областях
України: Луганській, Сумській, Донецькій. Дослідженням було охоплено 180 сімей
(322 дорослих і 180 дітей із захворюванням на ДЦП); 18 соціальних педагогів, 12
психологів реабілітаційних центрів.
Діагностична робота базувалася на принципах: індивідуальної роботи, професійності, конфіденційності й системності.
Для виявлення психолого-педагогічних проблем сім’ї застосовувалися такі
методи: діагностичне та оцінююче інтерв’ю, бесіди, анкетування, тести, соціологічне опитування, спостереження, методи експертних оцінок, творчих завдань,
самоаналіз.
Основною метою діагностичного інтерв'ю було отримання даних про сімейні
стосунки та індивідуальні особливості розвитку дитини, тому воно включало тестові прийоми обстеження. Результати діагностичного інтерв’ю використовувалися в подальшому у розробці програми соціально-педагогічної роботи із сім’єю і
були підставою для вибору методів впливу на членів сім’ї з метою подолання негативного сприйняття одним одного, нормалізації сімейних стосунків, поліпшення їхніх відносин із лікарем для ефективного медичного лікування дитини.
Проведення оцінюючого інтерв’ю із застосовуванням комунікативної технології з акцентом на пошук різниці між членами сім’ї надало можливість членам сім’ї «відкрити» нову реальність у своїх відносинах і запустити механізм їх
зміни.
Діагностика передбачала використання таких видів бесіди: психотерапевтичної,
стандартизованої, вільної, керованої, некерованої тощо.
За допомогою методу спостереження виявлялися особливості взаємостосунків дорослого і дитини, по яких можна судити про ступінь їх емоційної близькості, специфіку комунікацій.
Відстеження стосунків у сім’ї та їх глибоке вивчення можливе за умов «проживання» фахівцем життя дитини, тому під час проведення діагностики застосовувалися проективні методики (кінетичний малюнок сім’ї, коментування картинок,
незакінчених речень), які допомагають вивчати рівень сприйняття дітьми сімейних взаємостосунків (Р. Бернс, А. Венгер). Вивчити батьківські позиції допомагало написання батьками твору на тему «Моя дитина».
Можливість дізнатися про ціннісні орієнтації сім’ї, взаємостосунки батьків і
дитини, про єдність або суперечливість вимог, що пред’являються дитині дорослими членами сім’ї, надавали ігрові завдання.
Одночасно з проективними методиками і ігровими завданнями у роботі з дитиною фахівцями проводилася оцінка поточного рівня розвитку дитини з ДЦП,
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за різними функціональними сферами: загальною та тонкою моторикою, сприйняттям мовлення, соціальними навичками. За цими показниками визначався рівень соціально-психологічної адаптації дитини до власних проблем і потреб,
пов’язаних з інвалідністю.
Крім того, у визначенні типу сім’ї, що виховує дитину з ДЦП, використано
такі тестові методики:
– методика діагностики соціально-психологічної адаптації (СПА) К. Роджерса
і Р. Даймонда. За її результатами визначався емоційний стан батьків щодо
інвалідності дитини. Обробка й інтерпретація результатів відбувалося за показниками: адаптація, сприйняття самого себе, сприйняття інших людей, емоційна комфортність, інтернальність, прагнення до домінування;
– методика експрес-діагностики рівня психоемоційної напруги (ПЕН) і її чинників (О. Копіна, О. Суслова, Є. Заїкін) дозволяє вивчати рівень психоемоційної напруги людини, виявляє особливості усвідомлення кожним із батьків
того, що відбувається в їх житті, як вони оцінюють ступінь задоволеності власних потреб. За означеною методикою вивчався емоційний стан батьків;
– методика «Локус контролю» (О. Ксенофонтова). Дозволяла виявити переконання батьків щодо локалізації тих сил, які впливають, управляють і контролюють події їхнього життя. За цією методикою визначався стан батьків за
показником активності та його спрямуванням в складній ситуації;
– тест К. Томаса визначає продуктивні й непродуктивні стилі поведінки членів
сім’ї, вивчає особистісну схильність до конфліктної поведінки, за його допомогою виявляються такі способи регулювання конфліктів: змагання (суперництво); пристосування; компроміс; уникнення; співпраця. Кількість балів,
набраних за п’ятьома шкалами, дає уявлення про рівень сформованості у батьків відповідних форм поведінки в конфліктних ситуаціях, що, в свою чергу,
впливає на психологічний клімат сім’ї, емоційний розвиток дитини, її
соціально-психологічну адаптацію;
– ОБС – тест-опитувальник ставлення батьків (А. Варга, В. Столін) вивчає
сукупність різноманітних почуттів, що виявляють дорослі до дитини, стереотипи їхньої поведінки, особливості сприйняття, розуміння характеру та особистості дитини, її вчинків. За даною методикою визначався показник ставлення батьків до дитини з ДЦП;
– методика аналізу сімейного виховання (АСВ) діагностує стилі сімейного виховання: авторитарний, демократичний, попускаючий.
Результати та їх аналіз. За результатами соціально-педагогічної діагностики
були визначені ознаки, що характеризують сім’ї, де виховуються діти з ДЦП:
– педагогічна культура батьків, їх готовність до виховання хворої дитини;
– емоційна адаптація батьків (продуктивна/непродуктивна) до проблем інвалідності дитини;
– психологічний клімат сім’ї, який створює сприятливе/несприятливе середовище для емоційного розвитку дитини з ДЦП;
– готовність батьків (активна/пасивна життєва позиція) співпрацювати із фахівцем;
– соціально-психологічна адаптація дитини до власних проблем і потреб,
пов’язаних з інвалідністю.
На підставі існуючих наукових досліджень (Т. Алексєєнко) педагогічна культура батьків визначається нами за такими показниками: наявність і якість
психолого-педагогічних знань, поглядів, переконань; ступінь сформованості вмінь
і навичок виховання дітей; ціннісне ставлення до хворої дитини; стабільність зацікавленості до процесу виховання в цілому.
У сім’ях з високим рівнем педагогічної культури батьки мають достатні
психолого-педагогічні знання, використовують їх у процесі сімейного спілкування,
систематично займаються вихованням дітей, орієнтуючись на їхній вік та індивідуальні особливості. Для цього типу сімей характерними є висока відповідальність
батьків за позитивну соціалізацію хворої дитини, активна життєва позиція.
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У сім’ях з середнім рівнем педагогічної культури батькам бракує систематичних знань із педагогіки й психології, в них немає чітких уявлень про методи і
засоби сімейного виховання, основним підходом до розв’язання проблем організації життя дитини з обмеженими фізичними можливостями є інтуїтивний. Розвитком дітей такі батьки займаються випадково, а функцію виховання підміняють
доглядом і несистематичним контролем.
Сім’ї з низьким рівнем педагогічної культури характеризуються відсутністю
в батьків знань із питань сімейної педагогіки, пасивністю у виконанні батьківських
функцій. У таких сім’ях частіше спостерігаються типові помилки у вихованні дітей: відсутні єдині вимоги, наявні грубощі та авторитарний стиль спілкування,
застосування фізичних покарань, маніпулювання.
Рівень емоційної адаптації батьків до проблем інвалідності дитини визначався за кожним типом сімей за показниками продуктивна – гранична – непродуктивна адаптація до проблем інвалідності дитини.
Сім’ї з продуктивною адаптацією до проблем інвалідності дитини характеризуються створенням нового кола спілкування чи вибірковим відновленням старих
дружніх зв’язків; позитивним ставленням до людей; здатністю до відкритого обговорення своїх проблем, готовністю поділитися досвідом, прийти на допомогу;
проявом інтересу до навколишнього життя, відкриттям нових можливостей для
самореалізації; реальною оцінкою обмежень і можливостей розвитку дитини, перспектив її адаптації і готовністю їх реалізовувати; визнанням можливості бути
щасливими.
До сімей з граничною адаптацією до проблем інвалідності дитини відносяться ті, де батькам бракує контактів з іншими людьми, члени родини не готові до
відкритого спілкування і обговорення сімейних проблем, у дорослих немає чітких
уявлень про можливості самореалізації і розвитку дитини, основним підходом до
розв’язання сімейних проблем є інтуїтивний. Такі сім’ї дотримуються життєвої
стратегії, яка ухвалює все, що відбувається, – «на все воля Божа». Вони виключають можливість змін на краще, підтримують ситуацію, що склалася, і, таким
чином, зберігають труднощі і заглиблюють стрес.
Сім’ї з деструктивним емоційним станом, що змушує їх жити в ізоляції і конфронтації із суспільством, відносяться до сімей з непродуктивною адаптацією до проблем інвалідності дитини. В них батьки скаржаться на долю і постійну емоційну
пригніченість, що призводить до конфліктів у сім'ї. Цей стан, невідкорегований вчасно, поглиблюється, стає домінуючим і визначає всю поведінку батьків. У них формується егоцентризм, який призводить до відчуження й соціальної ізоляції. Батьківський егоцентризм відбивається й на характері дітей, які також стають
неспроможними до співчуття й допомоги іншим. Це чимдалі перешкоджає налагодженню їхніх стосунків із однолітками, прирікає їх на самотність та ізольованість.
Надмірні сподівання батьків, які покладали великі надії на видатні досягнення дитини в майбутньому, не дозволяють їм подолати почуття розчарування, сорому і приниження за народження дитини з ДЦП, з якої “нічого не вийде”. Про
неї ніколи не говорять, її нікому не показують і за можливості віддають під опіку
няньок, вихователів, бабусь. Емоційна холодність, відчуженість батьків від дитини практично роблять її занедбаною. При цьому деякі такі сім’ї досягають стабільного життя, батьки самореалізуються і зовні вони вважаються благополучними, однак психологічна напруга, пов’язана зі страхом, що про їхню хвору дитину
дізнаються знайомі і це вплине на їхні взаємостосунки, залишається.
Характер психологічного клімату сім’ї визначався за показниками: сприятливий –
нестійкий – несприятливий стосовно до емоційного розвитку дитини з ДЦП.
Сім’ї, які характеризуються сприятливим для емоційного розвитку дитини
психологічним кліматом, – це сім’ї, де перевалює авторитетний стиль батьківської
поведінки, який передбачає рівномірну участь усіх членів родини в керівництві
й побудові внутрішньосімейної життєдіяльності. За типом сімейних взаємостосунків вони є структурованими або гнучкими (Д.Олсон). У таких сім’ях панує
колегіальна атмосфера. Тут панує демократичне керівництво, коли враховуються
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думки всіх членів родини, в тому числі і дітей, ролі і внутрішньосімейні правила
стабільні, але з можливістю їх зміни; розподіл ролей відбувається між усіма членами сім’ї, які легко спілкуються між собою (ролі змінюються за необхідністю).
Типом батьківської поведінки є «прийняття і любов», що породжують у дитини
відчуття безпеки і сприяють нормальному розвитку особистості. Це сім’ї з відкритою комунікацією (О. Мастюкова), коли члени родини вміють активно слухати один одного, мають здатність вільно висловлювати свої думки і надавати
емоційну підтримку співрозмовнику.
Сім’ї, що характеризуються нестійким психологічним кліматом, використовують
попускаючий стиль поведінки у вихованні дитини, коли батьки приймають певні
рішення в залежності від ситуації, в них немає універсальної стратегії виховання,
система вимог до дитини є лабільною і гнучкою. В таких сім’ях взаємостосунки є
хаотичними, члени родини живуть без чітко визначених правил і принципів, часто
переходять від відчуття емоційної близькості і згуртованості до ворожості і
роз’єднаності, а дитина з ДЦП відчуває себе тягарем для батьків. Це сім’ї з випадковою комунікацією, коли всі без виключення проблеми бурхливо обговорюються,
втім подружні стосунки зовні виглядають рівними й узгодженими.
Сім’ї з нестійким психологічним кліматом для розвитку дитини характеризуються авторитарним стилем батьківської поведінки і відзначаються тим, що в них
керівництво й організація всіх функцій здійснюється одним із її членів, де між
дорослими, дорослими і дітьми встановлюються безапеляційні й тоталітарні взаємини, в родині панує жорстокість, агресія, холодність. Сімейні взаємостосунки
є ригідними: батько займається лише фінансовим забезпеченням, а мати, піклуючись про дитину, присвячує їй увесь свій час, залишаючи поза увагою інших
членів родини. Це сім’ї із закритою комунікацією, відсутністю відкритого спілкування між собою і емоційною холодністю. Дисгармонія в подружніх стосунках
створює несприятливе середовище для емоційного розвитку хворої дитини і може
стати джерелом виникнення психоневрологічних порушень у неї.
У таких сім’ях існують численні випадки невиправданого і невмілого використання методу примушування, однак зрідка фіксуються й випадки гіперопіки, коли
батьки всіляко догоджають дитині, попереджаючи всі бажання, що наносить їй непоправну шкоду. Особливо тяжким наслідком гіперопіки хворої дитини є вороже
ставлення до неї братів і сестер, які позбавляються материнського тепла і турботи.
Зрештою, в міру дорослішання дитини наростає конфлікт між нею й батьками через її бажання до самостійності й неспроможністю дорослих його задовольнити.
Соціально-психологічна адаптація дитини до власних проблем і потреб,
пов’язаних з інвалідністю, визначається як відносно висока, середня і низька.
У дітей з високою соціально-психологічною адаптацією до власних проблем
і потреб, пов’язаних з інвалідністю, розвинута більшість груп умінь, які відповідають їх віковому рівню. Дитина сприймає мовлення і розуміє те, що їй говорять,
в неї активніше йде процес формування категорій та сполучень, розуміння символічного значення слів, оволодіння соціальними навичками (приймає їжу, користується туалетом, одягається, роздягається; здатна налагоджувати контакти
(зоровий, тактильний, мовленнєвий), вільно спілкується з однолітками, батьками
і іншими дорослими). Вона здатна поводитися цілком адекватно і висловлювати
логічні судження, позитивно і спокійно ставиться до себе і своїх фізичних недоліків, із зацікавленістю сприймає навколишній світ, її увагу привертають різні
предмети і явища. Показники сенсорного, емоційного, фізичного й інтелектуального розвитку дитини мають високу позитивну динаміку.
Діти з середньою соціально-психологічною адаптацією до власних проблем і
потреб, пов’язаних з інвалідністю, характеризуються недостатнім рівнем розвиненості в неї навчальних навиків і груп умінь, які відповідають їх віковому рівню,
процес пізнавальної діяльності, оволодіння соціальними навичками йде повільніше. Дитина не здатна без допомоги дорослих налагоджувати контакти і спілкуватися з однолітками й іншими людьми. В неї часто спостерігаються невпевненість,
сором’язливість, замкненість, пригнічений настрій; різноманітні знання та уяв-
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лення про взаємозв’язки між предметами і явищами навколишнього світу, про
взаємини між людьми і про себе мають несистемний характер. Показники сенсорного, емоційного, фізичного й інтелектуального розвитку дитини змінюються
повільніше.
Діти з низькою соціально-психологічною адаптацією до власних проблем і
потреб, пов’язаних з інвалідністю, не здатні розв’язувати практичні й пізнавальні
завдання, мають низький рівень розвиненості навчальних навиків і умінь, які
відповідають їх віковому рівню. Застосуванню наявних знань і вмінь суттєво перешкоджає нестійка увага і малий обсяг оперативної пам’яті, зумовлені великою
виснаженістю нервових процесів, низькою працездатністю. Емоційні реакції на
батьків і інших дорослих слабко виражені або відсутні. У дитини знижена орієнтовна реакція на спілкування, вона погано наслідує міміку й звуки, її мало цікавлять іграшки. Під час спілкування з близькими та малознайомими людьми переважають негативні емоційні реакції – крик, плач, переляк. Для таких дітей
характерні підвищена дратівливість, вередливість у поведінці, риси тривожності
та негативізму, що зумовлюють низьку здатність до найпростіших форм саморегуляції. Вони тяжко переживають ставлення з боку оточуючих, пасивні, безініціативні, зі слабкою комунікативною мотивацією, що гальмує процес їхньої інтеграції в суспільство, стає перепоною на шляху самореалізації. Показники
сенсорного, емоційного, фізичного й інтелектуального розвитку дитини мають
нестабільну динаміку.
Отже, за сукупністю цих ознак визначено інтегральний показник – психологопедагогічна адаптація сім’ї до проблем інвалідності дитини, який покладено нами
в основу типологізації сімей з дітьми з ДЦП, за рівнем його сформованості.
До I типу увійшли сім’ї з високим рівнем педагогічної культури, продуктивним
рівнем емоційної адаптації батьків до проблем інвалідності дитини, сприятливим
психологічним кліматом у родині; активною життєвою позицією до вирішення
проблем інвалідності дитини; відносно високим рівнем соціально-психологічної
адаптивності дитини до власних проблем і потреб.
II тип склали сім’ї з середнім рівнем педагогічної культури, граничним рівнем
емоційної адаптації до проблем інвалідності дитини, нестійким психологічним
кліматом у родині; з невизначеною життєвою позицією, середнім рівнем соціальнопсихологічної адаптивності дитини до власних проблем і потреб.
III тип – це сім’ї з низьким рівнем педагогічної культури, непродуктивним
рівнем емоційної адаптації до проблем інвалідності дитини, несприятливим психологічним кліматом у родині; із слабкою життєвою позицією, низьким рівнем
соціально-психологічної адаптивності дитини до власних проблем і потреб.
Висновки. Організація соціальної роботи з сім’ями, що виховують дітей з
ДЦП, має відбуватися з урахуванням типів сімей за рівнем психолого-педагогічної
адаптації до проблем інвалідності дитини, що у подальшому обумовлює вибір і
застосування необхідних форм і методів у роботі з ними, завдяки чому підвищуватиметься її ефективність. Розроблена типологія сімей дозволяє більш чітко
спрямувати роботу фахівців реабілітаційного центру з сім’ями кожного типу,
успішно впливати на ситуацію в родині з метою створення сприятливих умов для
психолого-педагогічної адаптації сім’ї до проблем інвалідності дитини, здійснювати індивідуальну програму її реабілітації, зважено підходити до вирішення проблем сім’ї.
Висловлюю вдячність керівництву та співробітникам центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Луганській, Сумській, Донецькій областях.
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ДИАГНОСТИКА КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ,
ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Н. В. Грабовенко, Т. Н. Евменова (Киев, Глухов)
Эмоциональный комфорт ребёнка с ограниченными физическими возможностями в семье
является важным условием для его реабилитации и развития, адаптации и социальной интеграции. Для успешного осуществления социальной работы с семьями, воспитывающими таких
детей, специалистам необходима совокупность знаний о психологических особенностях родителей, детей и других членов семьи, овладение современными диагностическими и коррекционными технологиями. Цель данного исследования – определить типологию семей, воспитывающих детей с детским церебральным параличом (ДЦП), по интегральному показателю
психолого-педагогической адаптации семьи к проблемам инвалидности ребенка и уровней его
сформированности на основании комплексной социально-педагогической диагностики. Экспериментальное исследование проводилось в трёх областях Украины: Луганской, Сумской,
Донецкой. Исследованием было охвачено 180 семей (322 взрослых и 180 детей с ДЦП) 18 социальных педагогов, 12 психологов реабилитационных центров. Диагностическая работа базировалась на принципах: индивидуальной работы; профессионализма; конфиденциальности и
системности. Для выявления психолого-педагогических проблем семьи применялись следующие
методы: диагностическое и оценивающе интервью, беседы, анкетирование, тесты, социологический опрос, наблюдение, методы экспертных оценок, творческих задач, самоанализ.
Ключевые слова: социально-педагогическая диагностика, педагогическая культура родителей, психологический климат семьи, психолого-педагогическая адаптация семьи к проблемам
инвалидности ребенка, социально-психологическая адаптация ребёнка с детским церебральным
параличом.
DIAGNOSING AS A KEY STAGE OF SOCIAL WORK WITH FAMILIES
RAISING CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
N. Hrabovenko1, T. Evmenova2 (Kyiv, Hlukhiv; Ukraine)
Interregional Academy of Personnel Management;
Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University
1

2

Emotional comfort of a child with cerebral palsy in a family environment is an important condition for the child’s rehabilitation and development, adaptation and social inclusion. In order to effectively carry out the social work with families raising such children, professionals require a body
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of knowledge about the psychological characteristics of parents, children and other family members,
as well as mastery of modern diagnostic and correction technology. The purpose of this study is to
determine the typology of families having children with cerebral palsy, by a composite indicator of
the family’s psychological and educational adaptation to disability of the child, and degrees of its
formation on the basis of a comprehensive socio-pedagogical diagnostics. The results of the study,
which were put into practice in rehabilitation centres in Luhansk, Sumy, and Donetsk regions of
Ukraine, show that taking into account the developed typology of families during social work with
them in the rehabilitation centre environment has allowed, based on their social, psychological and
pedagogical features, to effectively solve the problems of such families. The encouragement of parents
to collaboration, improvement of their pedagogical culture and productive emotional adaptation have
contributed to the socialization of the child with cerebral palsy, development of his/her natural
abilities; it has raised the degree of psychological and pedagogical adaptedness of the family to the
disability issues of a child, creating the conditions for social inclusion of the family.
Key words: socio-pedagogical diagnostics, pedagogical culture of parents’, family climate, psychopedagogical adaptation of the family to disability of the child, socio-psychological adaptation of the
child with cerebral palsy.
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ПРОФЕСІЙНІ ШКІДЛИВОСТІ В АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ
ТА ІНТЕНСИВНІЙ ТЕРАПІЇ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ
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Стаття присвячена професійним шкідливостям, що виникають у медичного персоналу
(лікарів-анестезіологів з різним стажем роботи), які працюють у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії. Розглянуто фізіологічні, фізичні і хімічні небезпеки в роботі медичного персоналу, а також фактори, що сприяють професійних захворювань.
Ключові слова: лікар-анестезіолог, професійні шкідливості, анестезія, синдром
емоційного вигорання.

Вступ. Однією з актуальних проблем сучасної медицини та психології є підтримка соматичного та психологічного здоров’я у осіб екстремальних професій з
метою забезпечення високого рівня працездатності [1]. Досягнення медичної науки призвели до зростання хірургічної активності та збільшення кількості хворих
з тяжкою супутньою патологією. У зв’язку з цим функціональне навантаження
на лікарів анестезіологів також зросло і в теперішній час наближається до граничних значень. У медицині існують свої негативні професійні особливості праці.
На робочому місці медичного працівника доводиться зустрічатися з багатьма негативними факторами, а саме: хімічні речовини, тривале напружене положення
тіла, дія іонізуючого та неіонізуючого випромінювання, електромагнітні хвилі,
шуми, вібрація. А з іншого боку – патогенні мікроорганізми, антибіотики, вакцини, постійна загроза інфікування, травматизація лікарів під час виконання маніпуляцій чи оперативних втручань. До перерахованого слід додати постійне перебування в осередку носіїв захворювань, не кажучи вже психоемоційну напругу
[2]. Професійну діяльність медичних працівників надзвичайно складно порівнювати з трудовою діяльністю інших фахівців. Це пов’язане з небхідністю постійного контакту на робочому місці медичного працівника з різноманітними несприятливими факторами, а саме: фізичними (дією іонізуючого та неіонізуючого
випромінювання, електромагнітними хвилями, шумами, вібрацією); хімічними –
© Î. Þ. Ãóáñüêà, Є. Â. Ðèáàê, 2017
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різноманітні лікарські засоби, антибіотики, засобі для наркозу; біологічними чинниками – патогенні мікроорганізми, вакцини, постійна загроза інфікування; прямим чи опосередкованими впливами за рахунок травматизації під час виконання
маніпуляцій, оперативних втручань чи процедур, тривалим напруженням тіла,
постійне перебування в осередку носіїв захворювань та ін. До перерахованого
вище необхідно додати високу психоемоційну напругу, пов’язану з виконанням
професійних обов’язків, відповідальністю за результати своєї праці – а саме життя та здоров’я людини – перед собою, хворим, його родиною та суспільством та
необхідність регулярно вступати в контакти з великим розмаїттям людських характерів [7]. Тому професійну діяльність анестезіологів надзвичайно складно порівнювати з трудовою діяльністю бідь-яких інших фахівців.
Особливого місця займають лікарі-анестезіологи, функціональне навантаження яких неухильно зростає та у теперішній час наближається до граничних значень. Ця професія вимагає невідкладного прийняття рішення, самодисципліни,с
амоудосконалення, вміння зберігати високий рівень працездатності у важких екстремальних умовах. Часто лікувально-діагностичні, реанімаційні заходи, оперативні втручання здійснюються у нічний час, що також значно ускладнює роботу
медичного персоналу [12]. Прийняття рішення в анестезіології стосується прийняття нестандартних умовах та ситуаціях. Необхідність виконання різнопланових завдань, включаючи перевірку обладнання, підтримку анестезії, забезпечення
прохідності дихальних шляхів, надання пацієнту відповідного положення тіла,
застосування та введення необхідних лікарських препаратів, припинення анестезії, пробудження пацієнта або його транспортування у стані наркозного сну до
відділення інтенсивної терапії або в блок післянаркозного пробудження, підтримує рівень психологічної напруги лікарів анестезіологів [1, 3, 6, 11]. Хронічний
стрес у співробітників екстрених служб, а звідси й плинність кадрів, являє собою
окрему проблему результатом якої стає синдром емоційного вигорання (СЕВ) [4,
8, 15, 16]. C. Maslash визначає дане поняття як «синдром фізичного та емоційного
виснаження, включаючи розвиток негативної самооцінки, негативного ставлення
до роботи та втрату розуміння і співчуття по відношенню до клієнтів». У проявах
СЕВ виділяють три параметри:емоційне виснаження,деперсоналізацію та зниження
професійних досягнень [10, 14]. Тривала дія професійних, соціальних та екологічних чинників супроводжується зниженням стресостійкості та розвитком
дистрес-синдрому, психічної дезадаптації, неконструктивного виходу зі стресу,
розвитком психосоматичних захворювань. Летальність анестезіологів у 3–4 рази
перевищує летальність серед лікарів інших спеціальностей.
Показники тимчасової непрацездатності працівників лікувально-профілактичних
закладів (ЛПЗ) м. Києва, включаючи ЛПЗ міського підпорядкування, НДІ, відомчі
ЛПЗ, у 2010–2011 рр. сягнули рівня відповідно 49,4 та 42 випадків на 100 працюючих; дні непрацездатності на 100 працюючих досягли рівня відповідно 683,5
і 573,8, а середня тривалість 1 випадку відповідно становила 13,8 та 13,7 [9]. Таким
чином, з метою уточнення чинників, які впливають негативно на здоров’я медичних працівників, необхідно приділяти особливої уваги професійним шкідливостям,
особливо в представників екстремальних спеціальностей.
Мета статті – вивчити професійні шкідливості професійної діяльності медичного персоналу відділень анестезіології та інтенсивної терапії.
Теоретична частина. Робота анестезіолога має системоутворюючий характер,
оскільки інтегрує інформацію та координує дію систем життєвого забезпечення
пацієнта, операційної бригади, служби моніторингу, діагностики та лабораторії.
Хоча сучасна анестезіологія є дисципліною з низьким рівнем периопераційної
летальності, причинами ускладнень, серед інших, називають так званий «людський
фактор» [5, 11].
Прийняття рішення в анестезіології охоплює як типові рішення в процесі
рутинної анестезії, так і прийняття нестандартних рішень в процесі подолання
проблем та нестандартних ситуацій.
Лікар-анестезіолог працює у трьох основних режимах: плановому, оперативної
активності та не передбачуваних ситуацій, межі між якими чітко не окреслені.

90

ISSN 0049-6804. «Врачеб. дело». 2017, № 7

СЕКЦІЯ 2

При цьому ситуаційна поведінка анестезіолога складається з професійного автоматизму та інтуїтивних дій, що залежать від індивідуальних психофізіологічних
та інших характеристик особистості.
Методологія. Для реалізації поставлених задач у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ) було обстежено 114 лікарів-анестезіологів. В залежності від стажу роботи анестезіологи були розподіленні чотири групи: І групу (n = 19) складають
лікарі – інтерни, середній вік (25,4 ± 0,5) року; серед них чоловіків – 51,1 %, жінок – 48,9 %; ІІ група (n = 33) складалась з лікарів-анестезіологів, середній вік
яких складав (32,5 ± 0,6) року; серед них чоловіки – 72,7 %, жінки – 27,8 %; середній стаж роботи за спеціальністю – (5,6 ± 0,5) року; ІІІ група (n = 42) складалась з лікарів-анестезіологів, середній вік яких (39,1 ± 0,9) року; чоловіків – 69,3 %,
жінок – 30,4 %; середній стаж роботи за спеціальністю – (14,0 ± 0,7) року; ІV група (n = 20) складалась з анестезіологів середній вік яких – (50,2 ± 1,1) року, при
цьому чоловіки складали 71,4 %, жінки – 28,6 %; середній стаж роботи за спеціальністю – (25,4 ± 1,0) року.
Було проведено вивчення розповсюдження факторів ризику серцево-судинних
ускладнень серед анестезіологів шляхом заповненням анкет. В роботі була використана методика діагностики рівня «емоційного вигорання» В. Бойко. Дана методика виявляє як наявність «вигорання», так і ступінь «емоційного вигорання»
під впливом стрес-факторів, під яким автор розуміє виконаний людиною механізм
психологічного захисту в формі повного чи часткового виключення емоцій у відповідь на вибрані психотравмуючи дії. Автор виділяє три фази: «напруги», «резистентності», «виснаження» та 12 симптомів, які характеризують ці фази. Надана
методика відображає більш детальну картину синдрома «емоційного вигорання».
Для оцінки функціонального стану симпатоадреналової системи використовувалась методика виявлення екскреції катехоламінів: адреналіна і норадреналіна
по Е. С. Матліной.
Відхилення співвідношення А/НА оцінювалось як превалювання гормональних чи медіаторних ланок симпатоадреналової системи. Кортізол, тестостерон,
тіреотропний гормон гіпофіза (ТТГ), тироксин (Т4) і трийодтіронін (Т3) досліджували методом імуноферментного аналізу (ІФА) на планшетах полістиролів з
використанням відповідних тест наборів; розраховувались показники трийодтироніну/тіроксін, тиреоїдний індекс, сумарний індекс.
Для дослідження впливу професії на психічну діяльність людини, психічне
здоров’я, особисту організацію використовувалась методика Е. П. Іл’їної – «теппінгтест» на визначення лабільності та сили нервової системи.
Результати та їх аналіз. В процесі проведеного нами дослідження нами було
встановлено, що для лікарів – інтернів анестезіологів (І група) характерний період «активізації», обумовлений первинною стресовою дією професійного фактору, що виявляється значним підвищенням активності без збільшення показників
працездатності, впевненості в собі, контактності при незначному зниженні тривожності та відчуження,переживання психотравмуючих обставин – (16,75 ± 6,62)
осіб і невдоволеність собою (13,87 ± 4,81) осіб.
Для лікарів зі стажем роботи по спеціальності до 10 років (ІІ група) домінуючим компонентом є «резистентність», котра включає: неадекватне вибіркове
реагування, емоційний дефіцит – (20,75 ± 5,18) осіб та психосоматичні та психотерапевтичні порушення – (16,87 ± 9,71) осіб.
У анестезіологів зі стажем роботи від 10 до 20 років (ІІІ група) формується
симптом «напруги», для якого характерні переживання психотравмуючих обставин, тривога, депресія, невдоволення собою, неадекватне вибіркове реагування –
(19,78 ± 6,62) осіб і редукція професійних обов’язків – (18,12 ± 8,34) осіб.
У лікарів зі стажем роботи за спеціальність 20 років (ІV група) більше характерний симптом «виснаження», що супроводжується психо-вегетативними і психосоматичними порушеннями, деперсоналізацією, емоційним дефіцитом з тенденцією до відчуження.
Для лікарів-інтернів анестезіологів (І група) у функціонуванні вісі гіпофізнаднирники-щитоподібна залоза-статеві гормони (ГНЩЗСГ) характерна різка

О. Ю. Губська та ін. Професійні шкідливості в анестезіології та інтенсивній терапії

91

активація симпатоадреналової системи при суттєвому превалюванні медіатор них
механізмів,збільшення кількості тироксину, тиреоїдного та сумарного індексів на
фоні стабільної концентрації кортизола і зниження рівня тестостерона, що засвідчує про мобілізацію організму в період первинної дії «професійного стресу».
Для лікарів-анестезіологів зі стажем роботи за спеціальністю до 10 років
(ІІ група) у функціонуванні вісі ГНЩЗСГ присутній період стійкої адаптації з
елементами нераціональності в відповідних реакціях на професійний вплив, який
є новим рівнем підтримки гомеостазу; але присутнє зниження симпатоадреналової системи, з превалюванням гормонального ланцюга. Знизились рівні тироксину (на 27,54 %), трийодтиронина (на 4,52 %), тиреотропного гормона (на 1,97 %),
сумарного індекса (на 18,09 %), підвищилось співвідношення трийодтиронін/
тирозин (на 33,33 %), відповідний рівень тестостерону у чоловіків та зменшення
його на 48,07 % при порівнянні з даними групи лікарів-анестезіологів інтернів у
жінок свідчило про тенденцію до пригнічення нейрогуморальних систем.
Таблиця 1. Гормони щитовидної залози в досліджуваних групах
Показник

Тиреотропний гормон, мкМЕ/мл
n
M
m
Тироксин, нмоль/л
n
M
m
Трийодтиронін, нмоль/л
n
M
m
Тиреоідний індекс
n
M
m
Трийодтиронін / тироксин
n
M
m
Сумарний індекс
n
M
m

контрольна

І

48
1,85
0,2

45
1,52
0,2

48
100
5,05

Група
ІІ

ІІІ

ІV

18
1,49
0,19

23
1,42
0,11

28
1,65
0,29

45
108,95
4,15

18
78,94*
5,77

23
93,67*
4,96

28
89,95*
6,86

48
1,95
0,25

45
1,99
0,12

18
1,9
0,28

23
2,09
0,16

28
1,98
0,2

48
55,11
14,6

45
72,99
14,95

18
54,26
13,18

23
67,44*
6,39

28
55,72
10,86

48
0,0195
0,002

45
0,018
0,001

18
0,024
0,002

23
0,022*
0,002

28
0,022
0,002

48
193,04
10,7

45
204,67
7,55

18
167,54*
12,94

23
191,09
9,19

28
183,13
12,67

* P < 0,05.

Для лікарів-анестезіологів зі стажем роботи від 10 до 20 років (ІІІ група)
характерний період дезадаптації, що виявляється превалюванням гормонального
тонуса на фоні зниження функціональної активності симпатоадреналової системи
(знизився рівень адреналіну та норадреналіна на 76,03 % і 83,26 % відповідно; при
підвищенні коефіцієнта А/НА 43,02 % по відношенню до лікарів – інтернів. Одночасно на 20,56 % знизився середній рівень корті зола. Концентрація тестостерона у лікарів-чоловіків складала 56,86 %, у жінок-лікарів 63,46 % величин, характерних для лікарів-інтернів анестезіологів (Р < 0,05).
Для лікарів зі стажем роботи 20 років і більше (ІV група) в порівнянні з групою інтернів підвищувався рівень тиреотропного гормона на 8,55 % та значення
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трийодтиронін/тироксин на 16,67 %; при збереженні рівня трийодтироніна, зменшилась концентрація на тіроксина 17,43 %, тиреоідний індекс на 23,66 %, сумарний індекс на 10,52. Концентрація кортизола в крові складала 78,88 % виявленної
у лікарів-інтернів (Р < 0,05). Середній рівень тестостерона у лікарів-чоловіків
знизився на 5,29 %, у лікарів-жінок на 48,07 %, отже відмічається відновлення
тонуса медіаторного ланцюга з підвищенням рівня норадреналіна.
Таблиця 2. Гормони надниркових залоз і статеві гормони в досліджуваних группах
Показник

Адреналін, ммоль/год
n
M
m
Норадреналін, ммоль/год
n
M
m
А /НА
n
M
m
Кортизол, нмоль/л
n
M
m
Тестостерон, нмоль/л
чоловіки
n
M
m
жінки
n
M
m

контрольна

І

48
5,64
0,75

45
8,97
1,52

48
1,01
0,27

Група
ІІ

ІІІ

ІV

18
2,13*
1

23
2,15*
0,51

28
2,31*
0,51

45
5,02
1,07

18
0,79*
0,3

23
0,84*
0,16

28
2,63
1,03

48
5,58
0,78

45
1,79
0,23

18
2,7
0,39

23
2,56
0,54

28
0,88
0,39

48
450
250

45
447
17,5

18
403,1
25,8

23
355,1*
21

28
352,6*
18,8

26
25,2
13,1

24
18,52*
2,31

13
19,52*
2,41

15
10,53
1,39

17
17,54*
2,16

22
2,4
2

21
1,56
0,3

5
0,81
0,17

8
0,99
0,41

11
0,81
0,33

* Р < 0,05.

Висновоки. 1. Тривала дія професійних, соціальних та екологічних чинників
супроводжується зниженням стресостійкості та розвитком «синдрома вигорання»,
психічної дезадаптації, неконструктивному виходу із стресу, розвитком психосоматичних захворювань у анестезіологів. 2. З вище наведеного можна відмітити,
що серед усіх медичних професій, спеціальність лікаря-анестезіолога обґрунтовано вважається такою, що пов’язана з надмірною повсякденною психоемоційною
напругою та фізичним навантаженням та впливом негативних емоцій. Усі перераховані чинники негативно впливають на стан фізичного та психічного, емоційного, гормонального здоров’я лікарів цієї спеціальності в різних вікових групах
[14] та потребують відповідної корекції, соціальної реабілітації та профілактики
виникнення вказаних порушень.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВРЕДНОСТИ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ
ТЕРАПИИ КАК ФАКТОР РИСКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
ВРАЧЕЙ-ИНТЕНСИВИСТОВ
Е. Ю. Губская, Е. В. Рыбак (Киев)
Статья посвящена профессиональным вредностям, возникающим у медицинского персонала (врачей-анестезиологов с разным стажем работы), работающих в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии. Рассмотрены физиологические, физические и химические опасности в работе медицинского персонала, а также факторы, способствующие профессиональным
заболеваниям.
Ключевые слова: врач-анестезиолог, профессиональные вредности, анестезия, синдром
эмоционального выгорания.
OCCUPATIONAL HAZARDS IN ANAESTHESIA AND INTENSIVE CARE
О. Gubska, E. V. Rybak (Kyiv, Ukraine)
1
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The article is devoted to professional harmfulness arising among medical personnel (anesthetists
and nurses) working in anesthesiology and intensive care units. Physiological, physical and chemical
hazards in the work of medical staff, and as well the factors that contribute to occupational diseases
considered in the article.
Key words: anesthetist, professional harmfulness, nurses, anesthesia, burnout syndrome.
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ЗМІНИ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ХВОРИХ
НА ПАТОЛОГІЮ ПЕЧІНКИ
Національний медичний університет ім. О. О.Богомольця <gumeniukliubov@bigmir.net>
В статті проведений порівняльний аналіз когнітивних функцій та психоемоційного
стану 30 пацієнтів з патологією печінки. Розподіл за нозологіями печінки був наступний:
41,67 % цироз печінки класу С, 29,17 % – хронічний гепатит з цитолітичним і холестатичним синдромами в комплексі; 20,83 % – хронічний гепатит з помірним
цитолітичним синдромом; 8,33 % – хворі на хронічний гепатит з вираженим
цитолітичним синдромом. Отримані результати відображають більш високу, ІV ступінь
ПЕ та найбільш виражену, ІV ступінь депресивних розладів в групі пацієнтів з ЦП класу С 20,83 %. В меншій ступені вираженості ПЕ (ІІ–ІІІ ступінь) та депресія
(І–ІІІ ступінь) відмічено серед груп пацієнтів на хронічний гепатит з помірним
цитолітичним синдромом та хронічним гепатитом з цитолітичним і холестатичним
синдромом в комплексі, становить 4,17 % відповідно кожен, що підтверджує вплив
дисметаболічних процесів на психоемоційний стан та якість життя пацієнтів.
Ключові слова: психічне здоров’я, когнітивні порушення, печінкова енцефалопатія.

Вступ. Актуальність проблеми психічного здоров’я у сучасному світі обумовлена низкою факторів, що здатні впливати на формування психоемоційного стану пацієнта, особливо в клініці внутрішніх хвороб, оскільки такі психічні хвороби (стани), як депресія, деменція, шизофренія нерідко мають соматичні підстави,
обумовлені патологією внутрішніх органів, що зумовлює порушення біохімічних
процесів котрі в свою чергу призводять до порушення мозкових структур.
Нашої уваги привернула на себе широко розповсюджена в усьому світі та зокрема в Україні патологія печінки. Як відомо, різноманітні ураження печінки часто
стають причинами суттєвих змін в психоемоційному та психічному стані пацієнтів.
А саме, зумовлена печінковою патологією енцефалопатія, на певному етапі розвитку, призводить до порушення емоційного стану, мислення пацієнта і та ін. [1].
Мета статті – опублікувати дані самостійного вивчення впливу хронічної дифузної патології печінки на психоемоційний стан та психічне здоров’я пацієнтів.
Теоретична частина. Розглянемо деякі особливості впливу патології печінки
на психоемоційний стан пацієнтів. Отже, при хронічному гепатиті (ХГ) і, особливо, при цирозі печінки (ЦП) унаслідок дисметаболічних та інших функціональних
порушень може розвинутись ураження структур нервової системи, та, як наслідок,
порушення психоемоційної сфери [2]. В джерелах літератури описані різноманітні зміни, які супроводжують складні патогенетичні механізми ураження печінки
та їх наслідки, наявність та виразність проявів котрих залежить як від тяжкості
ураження печінки, тривалості захворювання, так і від наявності супутньої патології, яка часто супроводжує гепатопатії, в комплексі [3]. Печінкова енцефалопатія
(ПЕ) є частим та складним з точки зору патогенезу та відповідних можливостей
корекції ускладненням гострих та хронічних дифузних захворювань печінки
(ХДЗП) з несприятливим прогнозом. Вона закономірно ускладнює розвиток ЦП
не залежно від етіології, причому у більшості хворих (50–70 %) має місце латентна ПЕ без виражених нейропсихічних порушень [4, 5]. Згідно аналізу даних літератури різних іноземних джерел порушення психоемоційної сфери при патології
печінки відмічається у 53–57 % хворих, що клінічно маніфестує проявом депресивних симптомів, когнітивними розладами різного ступеню тяжкості, котрі включають поведінкові, соціальні, логічного мислення та розлади пам’яті [6]. У 37–58
% хворих спостерігається комплексність проявів депресивних симптомів разом з
когнітивними розладами різного ступеню тяжкості, що корелюють зі ступенем
тяжкості патології печінки [7]. Тому вивчення психоемоційного стану хворих на
© Ë. І. Ãóìåíþê, Î. Þ. Ãóáñüêà, À. À. Êóçüìіíåöü, 2017
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патологію печінки з метою своєчасної корекції є важливим та завжди актуальним.
Методологія. Предметом дослідження були когнітивні функції та психоемоційний стан пацієнтів
на ХГ та ЦП в субкомпенсованій чи декомпенсованій стадіях. За матеріал дослідження взяті хворі на
ХДЗП, серед яких 41,67 % ЦП класу С згідно
Чайльд – Пью (ЦП класу С); 29,17 % ХГ з холестатичним та цитолітичним синдромами в комплексі
(ХГ ЦХС); 20,83 % ХГ з помірним цитолітичним
синдромом (ХГ ПЦС) і 8,33 % ХГ з вираженим циРис. 1. Результати розподілу толітичним синдромом (ХГ ВЦС) (рис. 1).
хворих відповідно патологічноНами вивчалась кореляція порушень когнітивго стану (n = 30):
них функцій та психоемоційного стану серед паці1 – х р о н і ч н и й г е п а т и т з єнтів на патологію печінки, а також зв'язок з клінікоц и т о л і з о м т а х о л е с т а з о м лабораторними показниками та ступенем ураження
(29,17 %); 2 – хронічний гепапечінки, такими, як вік; стать; рівень АлАТ, АсАТ,
тит з вираженим цитолітичним
синдромом (8,33 %); 3 – ЛФ, білірубін прямий і не прямий. Оцінка виражехронічний гепатит з помірним ності цитолітичного синдрому здійснювалась відпоцитолізом (20,83 %); 4 – цироз відно класифікації: помірний цитолітичний синдром
розцінювався при підвищенні АлАТ та АсАТ в
печінки, клас С (41,67 %)
5–10 разів від верхньої границі норми (0,68 та 0,45
відповідно) і понад 10 разів як виражений. Хворі розподілялись згідно вікової
категорії в діапазоні 20–90 років, характеру ХДЗП і за статтю.
Дослідження когнітивних функцій проводилось за допомогою двох тестівопитувальників: MMSE (Mini-mental state examination), що дозволяє оцінити
когнітивні розлади на підставі комплексної оцінки різних когнітивних аспектів,
а саме: орієнтування в часі і просторі, уваги, пам’яті, здатності до лічби, мови і
праксису, координаційних функцій, та MoCa-тест (Монреальський когнітивний
тест), що дозволяє проаналізувати такі когнітивні аспекти, як: альтернативний
зв’язок, зорово-конструктивні навички, пам’ять, увага, вербальні функції,
абстракція, орієнтування. Психоемоційний стан хворих оцінювали за допомогою
шкал Бека, 21 категорія симптомів котрих відповідає специфічним проявам/
симптомам депресії. Для оцінювання якості життя використовували опитувальник
SF-36, згрупований у восімь шкал: фізична, рольова, соціальна діяльність, тілесний
біль, загальне здоров’я, життєдіяльність, емоційний стан, психічне здоров’я.
Комбінація результатів оцінки усіх шкал об’єктивно дає можливість додатково
оцінити душевне та фізичне благополуччя.
Обстежені пацієнти заповнювали анкети з послідовним по-факторним оцінюванням результатів та розрахунком індивідуального показника досліджуваного,
що відображалось у балах, інтерпретація котрих здійснювалась відповідно умов
обраних тестів. Показники досліджень підраховувались за допомогою програми
Statistica, результати представлені у вигляді діаграм і графіків.

Рис. 2. Співвідношення обстежуваних відповідно статі та вікової категорії (n = 30):
– жінки;

– чоловіки
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Результати та їх аналіз. Наше дослідження проведено на кафедрі терапії,
інфекційних хвороб та дерматовенерології Інституту післядипломної освіти НМУ
імені О.О. Богомольця та на базі імунотерапевтичного відділення Київської міської
клінічної лікарні № 1, з включенням 30 хворих з ХДЗП, а саме, хворих на ЦП та
ХГ в стадії субкомпенсації чи декомпенсації. Співвідношення обстежуваних
відповідно статі та вікової категорії подане на рис. 2.
В результаті проведеного аналізу нами встановлено зв’язок прогресування
захворювання зі змінами когнітивних функцій та психоемоційного стану пацієнтів (рис. 3).

Рис. 3. Частота вираженості печінкової енцефалопатії за групами (n = 30):
– хронічний гепатит з вираженим цитолізом;
– хронічний гепатит з помірним цитолізом;
– хронічний гепатит з цитолізом та холестазом;
– цироз печінки, клас С

Як видно з даних поданих на рис. 3, при тяжкій стадії ПЕ характерним є превалювання ЦП класу С (29,17 %), і значний відсоток припадає на хворих з ХГЦХС
(8,33 %), найнижчі показники вираженості ПЕ виявлені при ХГПЦС (4,17 %).
Встановлено, що для ІІІ стадії ПЕ більш виражені значення притаманні хворим
з ХГ ЦХС (12,5 %), серед усіх ХДЗП, а для таких станів, як ЦП класу С, ХГ ВЦС
також відмічались прояви ПЕ даної стадійності, але в меншій вираженості (8,33 %).
ІІ стадію ПЕ в обстежуваних хворих спостерігали рідше. Важливим є і той факт,
що серед пацієнтів на ХГ ЦХС та хворих на ХГ ПЦС припадає по (4,17 %) із відсутньою ПЕ. Для хворих на ХГ ВЦС характерним є значне ушкодження нервової
системи, тому ПЕ одразу відмічається з ІІІ ступеню (8,33 %), й залишається стабільно стійкою без подальшого прогресування. Звертає на себе і той факт, що в
жодній категорії обстежуваних І стадія ПЕ виявлена не була, що, можливо,
пов’язано з мінімальним ступенем вираженості дисметаболічних порушень.
Результати вивчення депресивних симптомів подані на рис. 4.

Рис. 4. Частота проявів депресії в залежності від ступеню вираженості (n = 30):
– хронічний гепатит з вираженим цитолізом;
– хронічний гепатит з помірним цитолізом;
– хронічний гепатит з цитолізом та холестазом;
– цироз печінки, клас С
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Із даних, відображених на рис. 4, можна відмітити, що саме пацієнти на ЦП
класу С мають найвищі ризики розвитку депресивних симптомів різного ступеню
проявів. Так при ІІ ступені депресії ми відмітили пікові значення (20,83 %) в групі
пацієнтів на ЦП класу С. Для пацієнтів з ХГ ЦХС характерними виявились дещо
нижчі ризики розвитку депресивних симптомів у порівнянні з пацієнтами в групі
ЦП класу С: так, в ІІІ стадії депресії відмічаємо максимальні значення (12,5 %), але
на відміну від групи пацієнтів з ЦП класу С без подальшого прогресування. Найнижчі ризики розвитку депресивних симптомів ми виявили в групі пацієнтів на ХГ
ВЦС (4,17 %). Звертає на себе увагу той факт, що прояви депресії при даній патології починаються вже з І стадії депресії з послідуючим різким прогресуванням.
Результати вивчення суб’єктивного стану пацієнтів за власною оцінкою стану
здоров’я подані на рис. 5.

Рис. 5. Частота виявлення не адекватного сприйняття стану власного здоров’я в группах
цієнтів на ХДЗП (n = 30):
– хронічний гепатит з вираженим цитолізом;
– хронічний гепатит з помірним цитолізом;
– хронічний гепатит з цитолізом та холестазом;
– цироз печінки, клас С

На рис. 5 чітко видно, що більша частина дослідних груп пацієнтів з ХДЗП
відмічає неадекватне сприйняття стану власного здоров’я, також важливо зазначити що серед таких пацієнтів більшість з цитолітичним синдромом різного ступеню компенсації, що засвідчує значний вплив дисметаболічних процесів на психоемоційну сферу пацієнтів з патологією печінки.
Висновки.1. Найвираженіші когнітивні порушення відмічаються при ЦП класу С (29,17 %), а І ступінь ПЕ майже не зустрічається в жодній з досліджуваних
груп хворих. 2. Найвищі показники розвитку депресивних симптомів спостерігаються при ЦП класу С з максимальними показниками (20,83 %) у ІІ стадії вираженості депресії. 3. Найбільші показники порушення адекватного сприйняття
стану власного здоров’я встановлені у хворих на ЦП класу С (20,83 %) і ХГ з
цитолітичним та холестатичним синдромами в комплексі (16,67 %), що може пояснюватись глибокими органічними ураженнями печінки.
Висловлюємо вдячність відділенню клінічної імунотерапії Київського міського
імунологічного центру (Київська міська клінічна лікарня №1).
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ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ПЕЧЕНИ
Л. И. Гуменюк, Е. Ю. Губская, А. А. Кузьминец (Киев)
В статье проведён сравнительный анализ когнитивных функций и психоэмоционального
состояния у 30 больных с патологией печени. Раздел по нозологиям заболеваний печени был
следующий: 41,67 % цирроз печени класса С, 29,17 % хронический гепатит с цитолитическим
и холестатическим синдромами в комплексе, 20,83 % хронический гепатит с умеренным цитолитическим синдромом и 8,33 % больных хроническим гепатитом с выраженным цитолитическим синдромом. Полученные результаты отображают более высокую (IV) степень ПЕ и наиболее выраженную (IV) степень депрессивных расстройств в группе пациентов с циррозом
печени класса С 20,83 %. В меньшей степени выраженности ПЕ (II–III степень) и депрессия
(I–III степень) отмечены у больных хроническим гепатитом с умеренным цитолитическим
синдромом и хроническим гепатитом с цитолитическим и холестатическим синдромами в комплексе, составляет 4,17 % соответственно каждый, что подтверждает влияние дисметаболических
процессов на психоэмоциональное состояние и качество жизни пациентов.
Ключевые слова: психическое здоровье, когнитивные нарушения, печёночная энцефалопатия.
CHANGES IN THE PSYCHOEMOTIONAL STATE AND MENTAL HEALTH
OF PATIENTS UNDER THE INFLUENCE OF LIVER PATHOLOGY
L. I. Gumeniuk, O. Yu. Gubska, A. A. Kuzminets (Kyiv, Ukraine)
Bogomolets National Medical University
Benchmarking study of Cognitive function and psychoemotional state of 30 hepatopathy patients.
The distribution according to the nosologies of liver disease was the following: 41,67 % of the abovementioned patients had class C cirrhosis of the liver; 29,17 % of them had chronic hepatitis with
cytolytic symptom and cholestasis altogether 20,83 % had chronic hepatitis with moderate cytolytic
symptom and 8,33 % had cytolytic hepatitis with significant cytolytic symptom. From the results it
is concluded that higher percent (20,83 %) of the patients with class C cirrhosis of the liver suffer
from fourth extent of disease hepatic encephalopathy and significant fourth extent of depressive
disorder. Patients with chronic hepatitis with moderate cytolytic symptom and chronic hepatitis
with cytolytic symptom and cholestasis altogether (4,17 % each) suffer to a smaller extent from
second or third extent of disease hepatic encephalopathy and first-second and third extent of
depressive disorder, which confirms the influence of dismetabolic processes on the psychoemotional
state and quality of life.
Key words: mental health, cognitive functions, hepatic encephalopathy.
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базується на комплексному підході до розробки етіопатогенетично обумовлених
лікувально-реабілітаційних методик захворювань спектру аутизму на основі
персоналістичної антропології. На основі імунологічних досліджень встановлено роль в
етіопатогенезі синдрому Ретта герпесвірусів внаслідок імунодефіциту, генетично обумовленого порушенням фолатного циклу. Доведено виражений потенціюючий вплив
високодозової внутрішньовенної імуноглобулінотерапії на процес мієлінізації/ремієлінізації
в білій речовині півкуль головного мозку, що робить синдром Ретта потенційно курабельним. Встановлено провідну роль в пізнавальній та комунікативній діяльності хворих
із синдромом Ретта слухового та зорового аналізаторів. На цій основі розроблено
іграшки-тренажери для підвищення мотиваційного компоненту та формування
цілеспрямованої уваги. Оригінальність (цінність) даної роботи полягає в інноваційному
погляді на етіопатоненез синдрому Ретта як генетично обумовленого імунодефіцитного
герпесвірусного ураження центральної нервової системи, а також у доказі наявності
істотного реабілітаційного потенціалу в пацієнтів із цим захворюванням.
Ключові слова: розлади спектру аутизму, синдром Ретта, етіопатогенез, реабілітаційний
потенціал, синтетична психотерапія, якість життя.

Вступ. Дитячий аутизм входить до групи загальних (первазивних) хвороб,
є важким розладом розвитку зі втратою цікавості до оточуючого світу й наявністю
стереотипно повторюваних рухів. Він виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку, проявляється у віці до трьох років, характеризується вираженим
всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування, а також обмеженими
інтересами та діями, що повторюються [1, 9, 15]. Особливе місце серед розладів
спектру аутизму посідає синдром Ретта, який вирізняється, насамперед, порушенням вербальної комунікації та психомоторики, що стало підставою для констатації
у таких хворих особистісної регресії аж до тотальної деменції [9]. Метою наших
досліджень стало намагання встановити, чи дійсно при синдромі Ретта має місце
глибоке недоумство, або ускладнення спілкування заважає порозумінню з такими
хворими, які при обмеженості контактів усе-таки здійснюють «внутрішньоособистісну» інтелектуальну діяльність. Така постановка питання є досить провокативною
та складною, тому що в джерелах наукової літератури інформація про синдром
Ретта стосується насамперед етіопатогенетичних чинників, протисудомної терапії
та проблем моторики [1, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 15], тоді як публікацій щодо реабілітаційного потенціалу та якості життя хворих на синдром Ретта обмаль їх поведінкові
характеристики лишаються невідомими [16], тому що апріорі визнані безперспективними щодо навчання, такі хворі випадають із поля зору соціальних педагогів і
психологів, залишаються поза увагою розробників реабілітаційних програм, а дослідженнями здатності пацієнтів із синдромом Ретта до навчання та спілкування
стали займатися лише останнім часом окремі зарубіжні автори [8, 10, 13, 18, 19].
Мета роботи – презентація результатів вивчення реабілітаційного потенціалу
хворих із синдромом Ретта і його етіопатогенетичних основ.
Теоретична частина. Отже, що сьогодні є відомим про синдром Ретта?
Насамперед, його генетична природа, пов’язана з мутаціями генів і хромосомними
аномаліями [1, 3, 6, 7, 11, 14, 15], що обумовлює захворюваність на цей синдром
переважно дівчаток. По-друге, в 1988 р. були сформульовані діагностичні критерії синдрому Ретта [1, 9]. Клінічне вираження синдрому Ретта зазвичай характеризується втратою цілеспрямованих рухів рук, важкою розумовою відсталістю та
моторними порушеннями, порушенням дихання, атаксією та підвищеним ризиком
раптової смерті [1, 9, 15]. Раніше вважалося, що середня тривалість життя таких
хворих не перевищує 18 років, однак останні дані свідчать про те, що в 70 % випадків хворі із синдром Ретта можуть прожити в середньому 45–50 років [15].
Виживання в 5-му десятилітті тепер називают типовим для синдрому Ретта,
а смерть через крайню слабкість, причиною якої залишається кардіореспіраторний
комплекс, стала зустрічатися рідко [13, 15]. Звичайно, збільшення тривалості
життя потребує також намагання досягти його належної якості. Вказується, що
інтенсивні терапевтичні втручання можуть додатково покращити прогноз для
хворих на синдром Ретта [13]. Крім того, нещодавно синдром Ретта був видалений
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із переліку синдромів, що класифікуються як розлади аутистичного спектру
(DSM-5, Американська психіатрична асоціація, 2013). Втім, в Україні діє МКХ-10,
де синдром Ретта зазначений як психологічний розлад спектру аутизму.
Постійно розширюються знання про етіопатогенез синдрому Ретта. Останні
публікації повідомляють про значно складніші патогенетичні механізми цього захворювання, ніж вважалося раніше [3]. Підтверджено, що основна патологія синдрому Ретта фактично ініціюється порушеними нейронами, однак з’ясувалося, що
крім пошкодження астроцитів та олігодендроцитів, генетичні мутації впливають і
на функцію імунної системи, що відкриває нові перспективи для розробки майбутніх методів лікування [6, 7, 9, 14, 15, 16]. Сьогодні ж лікування засноване на
фізичній, професійній та логопедичній терапії, підтримці життєдіяльності організму [15]. Діти з синдромом Ретта проявляють глибокі порушення в здатності розмовляти та користуватися руками, мають вкрай обмежений репертуар можливостей проявити себе [8]. Однак окремі автори вказують на те, що дівчатка із
синдромом Ретта демонструють тенденцію до соціально зважених стимулів/соціальних переваг [17]. Вони дивляться на людей та в очі людям. Спостереження
за очима є дієвим методом оцінки пізнання та надає уявлення про тягар ізоляції
цих дітей, невідповідність їх соціальних переваг і некомпетентності, викликаних
невпорядкованістю рухів та апраксією [8]. Припускається, що рухи тіла, вокалізація, погляд очей та вираз обличчя виконують комунікативну функцію для хворих
на синдром Ретта [8, 18, 19]. Обмежений діапазон поведінки використовувався
ними для запитання, протесту та залучення уваги [17]. Урахування цього поведінкового феномену може допомогти клініцистам у розробці відповідних втручань.
Однак загалом про поведінкові характеристики синдрому Ретта відомо мало, особливо з наголосом на соціальну, комунікативну та адаптивну поведінку [18, 19].
Попри те, що хворі на синдром Ретта визнаються важко недоумкуватими [13],
окремі дослідження свідчать про їх здатність навчатися й підтримувати результати навчання протягом часу [10]. Важке порушення сприйнятливої та виразної
комунікації ускладнює намагання виявити здібності хворих до навчання [18, 19].
Втім, є переконливі свідчення того, що хворі з синдромом Ретта можуть підтримувати увагу на стимулі, заохочуватися й мотивуватися [17], вони виявилися дуже
чутливими до музики, тому музична терапія може бути одним із засобів просування й мотивування їх спілкування та навчання [10]. Відмічено позитивні результати інтенсивного поведінкового втручання, систематичного навчання й музичної
терапії [8, 10, 13, 17–19]. Однак через недостатню кількість досліджень та їх методологічні обмеження фактична база, що підтримує сучасні підходи до комунікаційного втручання для хворих із синдромом Ретта, лишається непереконливою.
Методологія. Методологією дослідження є комплексний підхід до розробки
етіопатогенетично обґрунтованих лікувально-реабілітаційних методик захворювань спектру аутизму, зокрема, авторської методики синтетичної психотерапії, на
основі персоналістичної антропології, тобто, цілісного розуміння людини як біопсихосоціальної істоти в нероздільній єдності тілесного, психічного і духовного
вимірів [4, 5].
Результати та їх аналіз. Працюючи з 4 дівчатками, хворими на синдром Ретта, ми намагалися з’ясувати їх здатність до розуміння вербальної та невербальної
інформації. Було виявлено, що інформація сприймається та засвоюється, зберігається не лише в короткочасній, але й у довготривалій пам’яті, але відтворити її,
отримати зворотній зв’язок дуже важко. Тобто, є отримання інформації, процеси
її накопичення, аналізу та синтезу – при гальмуванні відповідних дій, ніби на
шляху зворотного нервового імпульсу знаходиться якась перешкода. Це враження підтвердилося при аналізі даних МРТ, коли у 7 пацієнток із синдромом Ретта
було виявлено демієлінізацію [3]. Тоді нами було висловлене припущення, що не
всі симптоми хвороби Ретта безпосередньо викликані генною мутацією. Вбачається вірогідним, що генетичне порушення викликає своєрідний імунодефіцит,
через що відбувається ураження головного мозку нейровірусами герпетичної групи, які пошкоджують мієлінову оболонку, спричиняючи відповідні психоневро-
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логічні прояви, що відповідає даним джерел наукової літератури [3, 7]. Проведені імунологічні дослідження дозволили встановити роль в етіопатогенезі
синдрому Ретта герпесвірусів, насамперед вірусу Епштейна – Бара та герпесвірусу 7-го типу. Імунодефіцит виявився генетично обумовленим порушенням фолатного циклу [3], при порушенні якого можуть страждати різні органи та системи,
однак найбільшою є питома вага неврологічних та нейропсихіатричних ускладнень
[3]. Порушення імунітету, асоційовані з генетичним дефіцитом фолатного циклу,
при захворюваннях спектру аутизму є активною ланкою патогенезу [3, 7]. Імунодефіцити напряму впливають на розвиток аутизму, важкість і динаміку психічних
порушень. У дітей з розладами спектру аутизму виявляють різноманітні антитіла
до мозкових антигенів, що не відмічаються в здорових осіб, найчастіше – до основного білку мієліну, нейрофіламентів і рецепторів нейронів. Одні різновиди таких
аутоантитіл здійснюють пряме або опосередковане пошкодження ЦНС, зокрема
призводять до демієлінізації, тоді як інші втручаються в процеси нейротрансмісії,
не індукуючи прямого руйнування нервової тканини [3]. Сучасна комплексна
антивірусна та імуностимулююча терапія дозволяє досягти відновлення мієлінової оболонки, що прослідковувалося нами в динаміці МРТ-досліджень, зокрема,
чотирьох пацієнток віком від 2 до 13 років із синдромом Ретта. Доведений виражений потенціюючий вплив високодозової внутрішньовенної імуноглобулінотерапії на процес мієлінізації/ремієлінізації в білій речовині півкуль головного
мозку в дітей з розладами спектру аутизму, асоційованими з генетичним дефіцитом фолатного циклу [3]. Таким чином, синдром Ретта як особлива форма психоневрологічного розладу, пов’язана з генетичним дефіцитом фолатного циклу,
є потенційно курабельною хворобою, що дає надію подолання цього інвалідизуючого захворювання, яке раніше вважалося невиліковним [3].
Соціально-педагогічна реабілітація досліджуваних пацієнток із синдромом
Ретта (4 дівчинки віком від 2 до 13 років, із різних регіонів України) була направлена на визначення та розвиток інтелекту, розвиток комунікативної сфери,
вироблення системи порозуміння та спілкування. Враховуючи необхідність відновлення зв’язків між 1-ю та 2-ю сигнальними системами, значна увага приділялася роботі з кистями рук: тренуванню чутливості, здатності утримувати олівець
або ложку, навчанню цілеспрямованих дій (піднесення ложки до рота, малювання
ліній на папері, натискання клавіш піаніно, маніпулювання м’ячиком або кубиками), а також усвідомленню свого тіла й здатності ним керувати. На основі авторської методики синтетичної психотерапії було встановлено, що провідним
аналізатором у дівчаток із синдромом Ретта є слуховий, вони добре сприймають
музику, ритм, що підтверджує дані зарубіжних науковців [12]. Для хворих із синдромом Ретта дуже важливим є зоровий контакт, що також відповідає даним зарубіжних авторів [13]; намальовані очі та іграшки з великими очима привертають
увагу. Тому для підвищення мотивації до занять, формування цілеспрямованої
уваги було розроблено ряд розвиваючих іграшок-тренажерів із зображенням очей
та звуковими ефектами. Що стосується оцінки рівня інтелектуального розвитку,
то, попри всі складнощі через неможливість застосування стандартних методик
визначення IQ, вдалося виявити наявність у досліджуваних дівчаток із синдромом
Ретта розуміння зверненої мови, почуття гумору, усвідомлення та запам’ятовування
сюжету книжок та кінофільмів(мультфільмів), розуміння порівнянь та аналогій,
переносного змісту висловлювань. Звичайно, лише чотири спостереження, що
пов’язане з рідкістю захворюваності на синдром Ретта та ще більшою рідкістю
звертання батьків таких дітей, які вважаються невиліковними та недоумкуватими,
непіддатними навчанню, за фаховою допомогою, недостатньо для повноцінної
доказової бази, але катамнестичні спостереження та активне втручання протягом
2,5 років дозволяють спростувати думку про їх цілковиту інтелектуальну неспроможність і безперспективність лікування. Великою помилкою є вважати, що коли
дитина не може говорити, то вона не чує й не розуміє почуте. Діти із синдромом
Ретта дуже боляче реагують на негативні висловлювання оточуючих, в значній
мірі усвідомлюють свою неспроможність, що викликає страхи та невпевненість,
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ще більше занурення у внутрішній світ. Нам вдалося досягти більшої «включеності» пацієнток в навколишні події, зацікавленості зовнішнім світом (наприклад,
звертання уваги під час прогулянки на інших дітей, тварин, квіти, літак тощо).
Вироблені навички втримання ложки та олівця, при роботі «рука в руці» пацієнтки охоче займаються малюванням, в’язанням і дуже радіють результатам своєї праці, особливо позитивній оцінці сторонніх осіб. Вони можуть запам’ятовувати
букви та цифри, навіть вимовляти окремі склади та здійснювати прості арифметичні дії. А головне – було сформовано стійкий емоційний зворотній зв’язок. На
основі зорового контакту, міміки, звуків встановлено систему порозуміння, вдається визначати бажання дівчаток (наприклад, яку сукню одягти, що приготувати на обід, в який колір розфарбувати картинку) та навіть обговорювати важливі для них питання, в чому вони виявилися здатними проявляти ініціативу.
У зв’язку з тим, що синдром Ретта є досить рідкісним захворюванням, кількість
представлених спостережень (7 пацієнток первинно обстежених, 4 із них проведене
противірусне та імуностимулююче лікування в комплексі з синтетичною психотерапією) не є достатньою для переконливої доказової бази. Однак те, що результати
наших досліджень щодо реабілітаційного потенціалу хворих на синдром Ретта і його
етіопатогенетичних основ відповідають останнім даним зарубіжних джерел наукової
літератури, свідчить про перспективність подальшої розробки даного напряму.
Доказ наявності у хворих на синдром Ретта реабілітаційного потенціалу, здатності до спілкування та навчання, розробка етіопатогенетично обґрунтованих
лікувально-реабілітаційних методик дозволяє привернути увагу фахівців до цих
пацієнтів та надати інструментарій впливу на розвиток особистості хворих на
синдром Ретта, їх включенню в соціум та підвищенню якості життя, що обумовлює
практичне та соціальне значення результатів наших досліджень.
Висновки. 1. Встановлено роль в етіопатогенезі синдрому Ретта герпесвірусів,
що є проявом імунодефіциту внаслідок генетично обумовленого порушення фолатного циклу та призводить до демієлінізації й порушення процесів нейротрансмісії. 2. Сучасна комплексна антивірусна та імуностимулююча терапія дозволяє
досягти відновлення мієлінової оболонки, що робить синдром Ретта потенційно
курабельним. 3. Встановлено, що хворі на синдром Ретта здатні до спілкування
та навчання, що підтверджує дані зарубіжних авторів та свідчить про наявність
реабілітаційного потенціалу в таких хворих. 4. Комплексний етіопатогенетичний
підхід до лікування в поєднанні з активним, цілеспрямованим і систематичним
реабілітаційним соціально-педагогічним втручанням дозволяє значно покращити
прогноз, стан здоров’я та якість життя таких пацієнтів.
Безмежна подяка чудовій дівчинці Кароліні Л. за генерування ідей, активну
участь у створенні реабілітаційних аксесуарів та апробації методик.
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ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ РЕТТА
Н. В. Коляденко, Д. В. Мальцев, К. С. Живаго, Л. А. Федосова (Киев)
В статье приведены результаты изучения реабилитационного потенциала больных с синдромом Ретта и его этиопатогенетических основ. Методология исследования базируется на
комплексном походе к разработке этиопатогенетически обоснованных лечебно-реабилитационных
методик заболеваний спектра аутизма на основе персоналистической антропологии. На основе
иммунологических исследований установлена роль в этиопатогенезе синдрома Ретта герпесвирусов вследствие иммунодефицита, генетически обусловленного нарушением фолатного цикла.
Доказано выраженное потенциирующее воздействие высокодозовой внутривенной иммуноглобулинотерапии на процесс миелинизации/ремиелинизации в белом веществе полушарий головного мозга, что делает синдром Ретта потенциально курабельным. Установлена ведущая
роль в познавательной и коммуникативной деятельности больных с синдромом Ретта слухового и зрительного анализаторов. На этой основе разработаны игрушки-тренажёры для повышения мотивационного компонента и формирования целенаправленного внимания. Оригинальность (ценность) данной работы состоит в инновационном взгляде на этиопатогенез синдрома
Ретта как генетически обусловленного иммунодефицитного герпесвирусного поражения центральной нервной системы, а также в доказательстве наличия существенного реабилитационного потенциала у пациентов с этим заболеванием.
Ключевые слова: расстройства спектра аутизма, синдром Ретта, этиология и патогенез,
реабилитационный потенциал, синтетическая психотерапия, качество жизни.
ETIOPATHOGENETIC BASES OF DEVELOPMENT OF REHABILITATION
POTENTIAL IN PATIENTS WITH RETT SYNDROME
N. V. Koliadenko1, D. V. Maltsev2, Ch. S. Zhyvaho2, L. O. Fedosova1 (Kyiv, Ukraine)
Interregional Academy of Human Resources Management; 2Bogomolets National Medical University

1

The aim of the work is to present the results of studying the rehabilitation potential of patients
with Rett syndrome and its etiopathogenetic foundations. The methodology of the study is based
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on an integrated approach to the development of etiopathogenetically substantiated treatment and
rehabilitation techniques for diseases of the autism spectrum based on personalistic anthropology.
Based on immunological studies, a role in the etiopathogenesis of Rett syndrome of herpesviruses due
to immunodeficiency, genetically due to folate cycle failure, has been established. The expressed potentiating effect of high-dose intravenous immunoglobulin therapy on myelination / remyelination
in the white matter of the cerebral hemispheres is proved, which makes Rett syndrome potentially
curable. The leading role in cognitive and communicative activity of patients with Rett syndrome of
auditory and visual analyzers has been established. On this basis, simulators have been developed to
enhance the motivational component and the formation of purposeful attention. The originality (value) of this work consists in an innovative view of the etiopathogenesis of Rett syndrome as a genetically determined immunodeficiency herpesviral lesion of the central nervous system, as well as in
demonstrating the presence of a significant rehabilitation potential in patients with this disease.
Key words: autism spectrum disorders, Rett syndrome, etiopathogenesis, rehabilitation potential,
synthetic psychotherapy, quality of life.
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ПАРАДОКСИ ПОТРЕБОВО-МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСІБ
З НЕРВОВОЮ ОРТОРЕКСІЄЮ
Київський університет ім. Бориса Грінченка; 2ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» <o.lozova@kubg.edu.ua>
1

Мета дослідження – висвітлити феномен надзвичайно поширеного порушення харчової
поведінки – нервової орторексії. Дослідження є однією з перших спроб саме емпіричного вивчення специфіки генези нервової орторексії у сучасному українському суспільстві.
Дослідження здійснювалось нами впродовж 2015–2016 рр. Емпіричним шляхом вивчались
особливості потребово-мотиваційної сфери індивідів з ознаками орторексії. Вибірку
склали 260 осіб, чоловіків та жінок середнього віку, мешканців м. Київ. Методичну базу
склали такі методики: «Метод парних порівнянь В. В. Скворцова»; «Римський опитувальник нервової орторексії» (ORTO-15); опитувальник «Багатовимірна шкала перфекціонізму» Х’юїтта – Флетта. У результаті проведеного дослідження була констатована значна поширеність орторексії в сучасному українському суспільстві (66,6 %
досліджуваних). Виявлено, що найменш важливими для респондентів із орторексією є
соціальні потреби, важливішими постали потреби в безпеці, самоактуалізації, а найважливішою – потреба у самоствердженні. Встановлено прямий зв’язок між орторексією, перфекціонізмом, потребою в самоствердженні та самоактуалізації. За результатами дослідження доведено, що діагностичний інструментарій – опитувальник
ОРТО-15 – має свої обмеження, оскільки не визначає схильність до орторексії внаслідок
впливу соціального оточення та модних уподобань. Діагностичні критерії орторексії,
запропоновані Мороуз, також потребують подальшого доопрацювання. Існує нагальна
потреба подальшого вивчення даного розладу, вдосконалення існуючих та конструювання нових методик діагностики орторексії, розширення кола досліджень, а також впровадження світового досвіду практичної роботи з особами з порушеннями харчової поведінки у сучасну українську практику психотерапії.
Ключові слова: нервова орторексія, розлад харчової поведінки, дієта, перфекціонізм,
обсессивно-компульсивний розлад.

Вступ. Розвиток комунікаційних технологій, створення сучасного інформаційного простору парадоксально загострюють проблему самоусвідомлення осіб із
розладами харчової поведінки [4]. З одного боку, інформаційний світ постачає
сучасній людині колосальну кількість відомостей про різні практики, включно з
практикою здорового харчування [2]. З іншого, особливості подання інформації
у ЗМІ, як об’єктивної, так і суб’єктивної, є передумовою стрімкого поширення
розладів харчової поведінки.
© Î. Ì. Ëîçîâà, Î. Â. Äðîáîò, Ì. Ñ. Ôàòєєâà, 2017
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Згідно з принципом єдності свідомості та діяльності (С. Л. Рубінштейн,
О. М. Леонтьєв), самоусвідомлення як процес має своїм продуктом уявлення
особи про себе, самооцінку, самоповагу. Водночас надлишок інформованості
суб’єкта про «правильне» харчування спотворює мотиваційно-цільовий компонент
його діяльності (практики), зокрема, в галузі харчування, та не сприяє формуванню адекватної самооцінки і самоповаги. Споживання, за нашими оцінками
(О. М. Лозова), у сучасному світі постмодерну забезпечує особистості можливість
вибору, тому й усвідомлюється як зона свободи. Водночас, в умовах глобалізації,
споживання стає найважливішим засобом соціального контролю соціуму над індивідом, тобто засобом обмеження його свободи [1]. З урахуванням сказаного,
питання розладів харчової поведінки людини посідає особливе місце в актуальній
проблематиці наукової та практичної психології.
Сучасна психологічна думка, як вітчизняна, так і зарубіжна, на жаль, не завжди вчасно і в повному обсязі встигає оцінити загрози психічному здоров’ю
людини, що їх несуть в собі порушення харчової поведінки. Недостатньо вивчено
симптоматику деяких розладів, відсутні стандарти їх визначення. Зокрема, поряд
з анорексією та булімією, нападоподібне переїдання (binge eating) було внесене
до реєстру DSM-5 лише в 2014 р., в той час як МКХ-10 взагалі виділяє тільки
анорексію та булімію.
Мета статті – висвітлити феномен найменш науково дослідженого, хоча й
надзвичайно поширеного порушення харчової поведінки – орторексії, що трактується як нав'язливе прагнення особи до «здорового й правильного» харчування,
як патологічний потяг до споживання певної їжі. Сьогодні розвинуті країни провадять боротьбу з ожирінням, всіляко пропагуючи здоровий спосіб життя – фізичну активність та правильне харчування. Останні резонансні події – привернення уваги суспільства до ГМО, «яєчний скандал» у ЄС (серпень 2017 р.) та
інші – загострюють тривожні настрої в суспільстві та сприяють стрімкому поширенню нервової орторексії.
Теоретична частина. Все більше людей починають настільки сильно опікуватися так званим здоровим способом життя, що це впливає на стан їхнього
здоров’я та якість життя. Національний інститут здоров’я та клінічного вдосконалення Великобританії (NICE), одна із найбільш авторитетних установ у
сфері доказової медицини, у нещодавно опублікованих настановах стосовно
розладів харчової поведінки наполягає: оскільки дані розлади є потенційно небезпечними для життя, особи із РХП повинні отримати діагностику та терапію
за найближчої нагоди [8].
Незважаючи на те, що подібна модель поведінки поширена і часто спостерігається клініцистами, формально орторексія ще не визнана психічним розладом.
П’яте видання ДСМ (Діагностичний і статистичний довідник ментальних захворювань, що видається Американською психіатричною асоціацією), яке було опубліковано у кінці 2014 р., ще не включало орторексію в реєстр [5, 7]. Голова робочої групи з питань розладів харчової поведінки ДСМ-5 американський
професор Тімоті Волш пояснив це недостатністю наукових публікацій, присвячених дослідженню орторексії як окремого розладу харчової поведінки. Нервова
орторексія добре знайома не лише психотерапевтам, обізнаним у розладах харчової поведінки, але й пересічним громадянам, оскільки час від часу в світовій пресі з’являються відповідні статті [6, 10–12]. На сьогодні спеціалісти не мають спільної думки з приводу нозології цього феномену. На початковому етапі розвитку
уявлень про нервову орторексію Стівен Бретмен, який запропонував даний термін,
стверджував, що цей розлад є унікальною формою порушення харчової поведінки.
З появою додаткових досліджень виникла необхідність визначити, чи є нервова
орторексія окремою нозологічною формою чи варіантом перебігу вже відомого
синдрому, такого, як тривожний розлад. На сьогодні існують дві основні точки
зору щодо місця орторексії в системі психічних розладів. Як зазначалося у здійсненому нами огляді (М. С. Фатєєва), одна група психологів (переважно американських) дотримується позиції щодо орторексії як окремого порушення харчової
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поведінки, інші розглядають цей феномен як специфічний різновид обсесивнокомпульсивного розладу [3].
Методологія. У 2015–2016 рр. нами було проведено емпіричне дослідження
особливостей потребово-мотиваційної сфери індивідів з ознаками орторексії. Вибірку склали 60 осіб, чоловіків та жінок середнього віку (за класифікацією Еріксона), мешканців м. Київ. Методичну базу склали такі методики: «Метод парних
порівнянь В. В. Скворцова (модифікація І. А. Акіндінової)», направлений на виявлення актуальності потреб, а також їх задоволення; «Римський опитувальник
нервової орторексії (ORTO-15), спрямований на виявлення наявності/відсутності орторексії у досліджуваних; Опитувальник «Багатовимірна шкала перфекціонізму» Х’юїтта – Флетта (в адаптації І. І. Грачової), для визначення притаманних
індивіду показників перфекціонізму. Визначалися середні значення показників
методик, коефіцієнт кореляції між ними та фактори, що впливають на виникнення й розвиток орторексії. Обробка отриманих даних відбувалася за допомогою
комп’ютерної програми «IBM SPSS 21.0 for Windows».
Результати та їх аналіз. В результаті проведеного дослідження наявність орторексії було констатовано в 66,6 % досліджуваних, відповідно, у 33,4 % осіб орторексія відсутня. Серед досліджуваних жінок наявну орторексію виявлено в
64,3 %, серед чоловіків – 35,7 %. В осіб, в яких не було виявлено орторексію,
72,2 % складають жінки, відчутно менший відсоток припадає на чоловіків, а саме
27,8 % (рис.1).

Рис. 1. Гістограма розподілу осіб з орторексією за критерієм статі:
– чоловіки;

– жінки

Отже, у більшості досліджуваних присутня орторексія, причому більша відсоткова частина припадає на жінок, менша – на чоловіків.
За допомогою «Методу парних порівнянь» В. В. Скворцова (модифікація
І. А. Акіндінової) діагностувалися актуальні потреби досліджуваних із орторексією: потреба в безпеці (середнє значення якої 16,4 бали), соціальні потреби (середнє значення 14,4), потреба в самоствердженні – 18,7, потреба в самоактуалізації – 18,3 (рис. 2).
Констатовано, що найменш важливими для респондентів із орторексією є соціальні потреби (у зв’язку із їх більш, ніж частковою задоволеністю, що свідчить
про знижений рівень потреби). Важливішими постали потреби в безпеці, самоактуалізації, а найважливішою – потреба у самоствердженні. В осіб з ознаками
орторексії середні групові показники за шкалою «перфекціонізм, орієнтований на
себе» свідчать про високий рівень особистісно-орієнтованого перфекціонізму. Цей
факт припускає наявність у респондентів високих особистісних стандартів, намагання бути досконалим, бездоганним у всьому – внутрішню мотивацію самовдосконалення, схильність зосереджуватися на меті, тенденцію ставити перед
собою важкодоступні цілі й готовність прикладати зусилля заради їх досягнення.
Нав'язлива стурбованість можливою невдачею (тільки б не зробити чогось не
так), може викликати в таких суб’єктів стан тривоги, або й паніку. «Перфекціонізм,
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орієнтований на інших» розвинений на середньому рівні, що припускає наявність
високих стандартів, які особа встановлює іншим, проте не надто завищених, як
для себе. Дещо нижчий в респондентів рівень соціально приписаного перфекціонізму. Це може означати переконаність в тому, що інші особи не мають відносно
суб’єкта високих очікувань, але відповідати цим стандартам необхідно, щоб заслужити схвалення і прийняття, уникнути негативної оцінки. Такий індивід вважає, що вимоги, висунуті для нього суспільством, є досить справедливими і помірними.

Рис. 2. Гістограма середніх значень за «Методом парних порівнянь» В. В. Скворцова (модифікація
І. А. Акіндінової)

Рис. 3. Гістограма середніх значень за опитувальником «Багатовимірна шкала перфекціонізму»
Х'юїтта – Флетта (адаптація І. Грачової)

За результатами кореляційного аналізу встановлено позитивну значущу кореляцію між перфекціонізмом, орієнтованим на себе, та перфекціонізмом, орієнтованим на інших. Тобто, при збільшенні рівня перфекціонізму, орієнтованого на
себе, збільшується рівень перфекціонізму, орієнтованого на інших. Це припускає
як наявність високих особистісних стандартів, так і вимогливість до інших, як
внутрішню мотивацію самовдосконалення і тенденцію ставити перед собою важкодоступні цілі, готовність прикладати зусилля заради їх досягнення, так і тенденцію мотивувати до цього інших.
Також встановлено позитивний кореляційний зв’язок між потребою в повазі
(самоствердженні) та потребою в самоактуалізації – при збільшенні потреби в
повазі збільшується потреба в самоактуалізації. Дана кореляція може свідчити
про наступне: бажання домогтися визнання і поваги, підвищувати рівень майстерності та компетентності, забезпечити собі положення збільшує бажання досліджуваних розвивати свої сили і здібності, прагнути до нового і незвіданого, займати-
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ся справою, що вимагає повної віддачі. В нашому випадку в осіб з проявами
орторексії «справа, що вимагає повної віддачі» – це все, що пов`язано з їжею, її
приготуванням, пошуком найчистіших, найправильніших продуктів, складання
планів покупок тощо.
Виявлено прямий зв’язок між орторексією, перфекціонізмом і потребою в
самоствердженні (повазі) та самоактуалізації. Чим вище сприймаються вимоги,
висунуті суспільством до індивіда, тим вищим є рівень орторексії. Чим вищі вимоги людина висуває до самого себе, тим сильніше орторексія проявляється як
проблема. Чим вищі вимоги індивід висуває до оточення, тим більше він потребує
самоствердження, і тим більше залежить від зовнішньої оцінки свого оточення.
Таким чином, особи, що страждають на орторексію, можуть висувати завищені
вимоги до оточуючих, тим самим самостверджуючись за рахунок останніх.
Пізніше схожі з нашими результати було отримано в роботі Marta A. Barnes
та Marie L. Caltabiano [9], які досліджували зв’язки нервової орторексії з перфекціонізмом та образом тіла. Авторки дійшли висновків, що орторексія демонструє
схожість з нервовою анорексією та нервовою булімією у перфекціонізмі та ставленні до образу тіла. Результати було опубліковано в березні 2016 р.
У дослідженні брали участь 220 осіб, було використано такі методики: ORTO15, Багатовимірна шкала перфекціонізму Х'юїтта – Флетта (MPS), Multidimensional
Body-Self Relations Questionnaire-Appearance Scale (MBSRQ-AS), Relationship
Scales Questionnaire (RSQ), and Rosenberg’s Self-Esteem Scale (RSES). Автори дійшли висновків, що історія розладу харчової поведінки в анамнезі передбачає
появу нервової орторексії. Ці розшукування підкріплюють відому позицію професора психіатрії, почесного консультанта з психіатрії Оксфордського університету, К. Ферберна (C. Fairburn) стосовно того, що дані розлади є різними етапами
або, точніше, різними проявами єдиного розладу харчової поведінки.
Висновки. 1. Прояви нервової орторексії з кожним роком становлення і розвитку суспільства стають більш помітними у розвинених країнах. Емпіричне дослідження засвідчують, що орторексія або окремі прояви цього порушення спостерігаються у значної частини респондентів. Гендерний фактор не є визначальним
у формуванні цього порушення. Дослідження підтвердило нашу робочу гіпотезу,
що типовим віком для маніфестації цього порушення є середній (за віковою періодизацією Е. Еріксона). 2. Соціальний та майновий стан осіб не є визначальним
у формуванні орторексії (матеріали засвідчили наявність орторексії як у осіб
середнього, високого, так і низького рівня матеріальної забезпеченості, у одружених та неодружених респондентів, які мають або не мають дітей). 3. Визначальними потребами у осіб з орторексією є потреби у самоствердженні та самоактуалізації (за Маслоу). Важливою причиною формування орторексії може також бути
потреба в безпеці особи, яка вважає рятівною «фільтрацію» продуктів харчування.
4. Частина респондентів має схильність до орторексії внаслідок впливу соціального оточення, модних уподобань. 5. Встановлено кореляційний зв’язок між орторексією та перфекціонізмом, що підтверджується пізнішими результатами паралельних досліджень зарубіжних вчених (M. A. Barnes, M. L. Caltabiano,
2016).
Узагальнення світового досвіду, наше емпіричне дослідження є лише одним з
перших кроків вивчення цієї проблеми у вітчизняній науці. Існує нагальна потреба подальшого вивчення та дослідження зазначеної проблеми у багатьох аспектах:
– вдосконалення існуючих та конструювання нових методик діагностики орторексії;
– розширення кола досліджень, зокрема, за рахунок вивчення психологічних
особливостей самоусвідомлення осіб з орторексією;
– поширення і впровадження світового досвіду практичної роботи з особами з
порушеннями харчової поведінки у психотерапевтичній діяльності.
Проблематика особливостей самосвідомості, потребово-мотиваційної сфери
осіб з орторексією є актуальною та важливою, оскільки покращення якості жит-
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тя мусить ставати одним з найважливіших завдань для держави, яка обрала шлях
до європейської інтеграції. Попри це, у вітчизняній психологічній науці проблематика орторексії не знаходить належної уваги, що є парадоксом.
Висловлюємо вдячність Асоціації лікарів та психологів «Розлади харчової
поведінки: терапія і превенція» за всебічну підтримку у дослідницькій роботі.
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ПАРАДОКСЫ ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ
СФЕРЫ ЛИЦ С НЕРВНОЙ ОРТОРЕКСИЕЙ
О. Н. Лозовая, О. В. Дробот, М. С. Фатеева (Киев)
Цель статьи – осветить феномен наименее изученного, хотя и очень распространенного
расстройства пищевого поведения – нервной орторексии. В 2015–2016 гг. нами было проведено эмпирическое исследование особенностей потребностно-мотивационной сферы лиц с нервной орторексией. Выборку составили 60 респондентов, мужчин и женщин среднего возраста
(по классификации Эриксона), живущих в г. Киеве. Методическую базу составили такие методики: «Метод парных сравнений В. В. Скворцова», «Римский опросник нервной орторексии»
(ORTO-15), опросник «Многомерная шкала перфекционизма» Хьюитта – Флетта. Констатировано, что наименее значимыми для респондентов с нервной орторексией являются социаль-
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ные потребности, более важными потребность с безопасности, самоактуализации, и определяющей – потребность в самоутверждении. Установлена прямая связь между орторексией,
перфекционизмом и потребностями в самоутверждении (уважении) и самоактуализацией.
Диагностический инструментарий – опросник ОRТО-15 имеет свои ограничения, поскольку
не определяет склонность к орторексии вследствие влияния социального окружения и модных
тенденций. Диагностические критерии, предложенные Мороуз, также требуют дальнейшего
уточнения. Существует насущная необходимость дальнейшего изучения данного расстройства,
усовершенствования существующих и создания новых методик диагностики орторексии, расширения сферы исследований, а также внедрения мирового опыта работы с нарушениями пищевого поведения в психотерапевтической практике.
Ключевые слова: нервная орторексия, расстройство пищевого поведения, диета, перфекционизм, обсессивно-компульсивное расстройство.
THE PARADOX OF THE NEED-MOTIVATIONAL SPHERE
OF PEOPLE SUFFERING FROM ORTHOREXIA NERVOSA
O. N. Lozova1, O. V. Drobot2, M. S. Fatieieva1 (Kyiv, Ukraine)
Borys Grinchenko Kyiv University;
Pereyaslav-Chmelnitsk State Pedagogical University named G. Scovoroda
1

2

The purpose of the study is to highlight the phenomenon of extremely common eating behavior
disorder – orthorexia nervosa. The research is one of the first attempts at empirical study of the
specifics of the genesis of orthorexia nervosa in contemporary Ukrainian society. The research was
carried out during 2015–2016. The peculiarities of the sphere of needs and motivations of individuals with signs of orthorexia were empirically studied. The sample comprised 260 people, men and
women of middle age, all residents of Kyiv. The methodological basis was provided by the following
methods: “the method of pair comparisons by V. V. Skvortsov”; “Rome Questionnaire of Orthorexia
Nervosa” (ORTO-15); “Multidimensional scale of perfectionism” questionnaire by Hewitt – Flett.
А significant prevalence of orthorexia in contemporary Ukrainian society was noted (66.6 % of the
subjects) during the study. It turned out that social needs were least important for respondents with
orthorexia; more important were the need for security, self-actualization, and, most importantly – the
need for self-affirmation. A direct connection was established between orthorexia, perfectionism and
the need for self-affirmation and self-actualization. The results of the study proved that ORTO-15
questionnaire has its own limitations as a diagnostic tool, since it does not determine the tendency
to orthorexia due to the influence of social environment and fashionable preferences. Diagnostic
criteria for orthorexia, suggested by Morrows, also require further refinement. There is an urgent
need for further study of this disorder, improvement of existing and invention of new methods of
diagnosis of orthorexia, expansion of the range of research, as well as introduction of global experience of practical work with people with eating behavior disorders in contemporary Ukrainian practice of psychotherapy.
Key words: Orthorexia nervosa, eating behavior disorder, diet, perfectionism, obsessivecompulsive disorder.
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ
НЕВРОТИЧНОГО РОЗЛАДУ
Житомирський державний університет ім. Івана Франка <mazuar.oleg2015@gmail.com>
Метою статті є уточнити особливості психофізіологічного механізму формування
невротичного розладу людини. Застосовується аналіз конкретного випадку невротичного розладу (на прикладі поведінки літературного персонажу), який дозволяє цілісно
осягнути зв’язок між чинниками невротичного розвитку і динамікою особистісної проблеми суб’єкта. Зазначається, що невротичний розлад є результатом інертності
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ультрапарадоксальної стадії парабіозу, який проходить три фази змін утвореної
дипластії (бінарної емоційної структури). Обмеженням вибраної методології
визначається неможливість фіксувати динаміку нервових процесів за допомогою
об’єктивних методів (апаратури); відсутність статистичного підтвердження
результатів. Практичне значення вбачається у прогнозуванні динаміки невротичного
розладу та визначенні шляхів нівелювання особистісної проблематики. Вперше виділено
три фази ультрапарадоксальної стадії нервового процесу, які пояснюють її початкову
інертність та фіксованість.
Ключові слова: невроз, особистісна проблема, психофізіологія, ультрапарадоксальний
стан, дипластія, гальмування, збудження.

Вступ. Основним предметом психотерапевтичної практики є вивчення невротичного розвитку особистості. Існують десятки концептуальних схем, які пояснюють механізм виникнення неврозу (особистісної проблеми) та умови його
нівелювання в процесі немедикаментозної терапії. Показово, що, за даними Вашингтонського національного інституту, успішність різних методів психотерапії
є приблизно однаковою і не пов’язується із впливом певного специфічного фактору [10]. Власне, сам факт існування такої кількості психотерапевтичних шкіл
вказує на те, що методологічні відмінності не стають ключовим фактором сучасної немедикаментозної терапії неврозів, а відтак феномен неврозу не є вичерпно
пояснений. Можна тільки констатувати, що фахівці відмінних теоретикометодологічних установок діють в межах однакового рівня ефективності. Відтак,
очевидно, що існуючі концептуальні розходження не мають принципового значення, але ця обставина не відміняє загальну задачу віднаходження об’єктивних
чинників невротизації суб’єкта та механізму нівелювання особистісної проблематики. Йдеться про побудову мета-теорії невротичного розвитку, основні положення якої будуватимуться не на метафізичних, умоглядних чи метафоричних конструкціях вчених, а на об’єктивних показниках. Найбільш цінними для аналізу є
психофізіологічні показники, які можна фіксувати не тільки за допомогою спеціальної апаратури, а й під час спостереження за суб’єктом.
Представлена робота є продовженням дослідницької лінії, яка безвідносно до
проблеми неврозів була розпочата ще М. Є. Введенським (теорія парабіозу), продовжена І. П. Павловим (виокремлення ультрапарадоксального стану) й концептуально оформлена в теорії філогенезу людини у працях Б. Ф. Поршнєва.
М. Є. Введенський до своїх висновків прийшов експериментальним шляхом на
матеріалі дослідження нервового волокна [2], І. П. Павлов – вивчаючи центральну нервову систему тварин і спорадично спостерігаючи за пацієнтами психіатричної лікарні [4], а Б. Ф. Поршнєв – концептуально окреслюючи становлення другої сигнальної системи (мовлення) [6]. Я, в свою чергу, зорієнтований на
подальшу розробку теорії парабіозу в ситуації невротичного розвитку особистості. Зокрема, на основі результатів психологічної практики диференціюю окремі
фази ультрапарадоксальної стадії, показую її динаміку, яка визначає симптоматичну специфіку неврозу.
Мета статті – на емпіричному матеріалі продемонструвати особливості психофізіологічного механізму невротичного розвитку особистості.
Теоретична частина. У медичних джерелах невроз визначають як «нервовий
зрив», що виникає у відповідь на несприятливу життєву ситуацію. Причому ця
психічна хвороба визначається як цілком обернена незалежно від її тривалості [7,
8]. Але якщо фахівці у сфері медицини звертають увагу здебільшого на фізіологічні аспекти неврозу та соматичну симптоматику, яка опосередковує невротичний
розлад, то психологи зорієнтовані на фіксацію когнітивних, емоційних та поведінкових відмінностей невротичних суб’єктів. З позиції глибинної психології,
невроз являє собою внутрішню, стабілізовану суперечність, яка не усвідомлюється суб’єктом щодо передумов виникнення [11]. Внутрішня суперечність трактується як продукт невдалого витіснення певної емоційної реакції [9]. Мовою психофізіології, невроз є неможливістю загальмувати вогнище збудження, пов’язане
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зі складною життєвою ситуацією; періодична актуалізація цього вогнища збудження покликана (зазвичай марно) досягти бажаного рівня гальмування у нових
життєвих обставинах.
Невротичний розлад я визначаю як стійку, стабілізовану у часі інтрапсихологічна суперечність, яка опосередковано виявляється в логічному абсурді, емоційній (почуттєвій) амбівалентності та поведінковій імперативності суб’єкта [3].
Психофізіологічною основою цього розладу є дія двох вогнищ збудження, які
утворилися в складній життєвій ситуації, набули патологічної інертності і не здатні загальмуватися. Психофізіологічним показником усунення неврозу є досягнення гальмівної стадії.
Передумовою неврозу є одночасна дія збудження двох реципрокних центрів.
Основними причинами цього феномену є підвищена фізіологічна готовність до
дії, вплив сильного подразника або дія обох чинників [6]. Процес нервової реакції протікає у кілька стадій. На врівноважувальній стадії обидва центри мають
приблизно однакову силу, яка не змінюється в умовах різної стимуляції. На наступній парадоксальній стадії один із реципрокних центрів загальмовується.
М. Є. Введенським встановлено, що загальмовується саме те вогнище, яке буде
отримувати вищий рівень стимуляції. Натомість робочого ефекту набуватиме
інший реципрокний центр, який отримуватиме менші подразнюючі імпульси.
У випадку психічної норми це завершується гальмівною стадією нервової реакції.
Проте часто виникають ситуації, коли замість стадії гальмування настає ультрапарадоксальний стан, покликаний формувати неадекватні рефлекси. Це стається шляхом «перевертання» нервових процесів, коли збуджений реципрокний
центр загальмовується, а раніше загальмований – збуджується [5]. Результатом
цього процесу стає поява неадекватного рефлексу, який є одним із рушіїв еволюції вищої нервової діяльності. Він може бути недоцільним у процесі соціальної
адаптації та інтеграції суб’єкта, але в перспективі може виявитись корисним, позаяк виходить за межі сформованого стереотипу поведінки. Процес формування
неадекватного рефлексу є резервом психічного розвитку людини, але за певних
обставин стає причиною невротичного розвитку. Цією обставиною є надзвичайна
інертність ультрапарадоксальної стадії, яка може бути пов’язана з втратою
суб’єктивного відчуття «психологічної сили», надмірністю вияву окремих емоцій
(страх, агресія, образа тощо), нездатністю пояснити певні події тощо.
У ситуації неврозу ультрапарадоксальний стан стає ніби кінцевою стадією
нервового процесу [6]. Неврози людини порівняно з «тваринними» неврозами
вирізняє значно вищий рівень інертності. При цьому невроз фіксує антагоністичні центри не як дихотомічні (протилежність – «або те, або те»), а як тотожні
(єдність протилежностей за формулою «і те, і не те»). Йдеться про формування
так званих дипластій [5], бінарних структур [1], що мовою формальної логіки
перекладається як абсурд, безглуздість.
Феномен вимушеного повторення [9, 11] є вираженням постійної зміни процесів збудження та гальмування відповідних реципрокних центрів. Я вважаю, що
в ситуації неврозу інертність ультрапарадоксального стану виявляється на трьох
етапах інверсії, які не можуть завершитися повним гальмуванням нервового процесу (витісненням). Невротичний суб’єкт не може розірвати невротичне «зачароване коло» і набути адекватної спонтанності у поведінці, емоційної близькості.
Йдеться про перманентне повторення дипластії, яка модифікується під впливом
ультрапарадоксальної інверсії. Разом із тим, варто мати на увазі, що розгальмування нервового процесу призводить не до точного його відтворення на попередній
стадії, а додає нових імпульсів, нюансів в емоційних реакцій.
Візьмемо для прикладу класичну ситуацію неврозу: утворення дипластії страху та агресії (табл. 1). Знаком «+» будемо позначити стан збудження реципрокного центру, знаком «–» – стан гальмування іншого центру.
Ультрапарадоксальні фази І та ІІІ є тотожними: страх+ агресія–. Але ця тотожність не відповідає ідентичності, точному повторенню афекту, зокрема страху. Цю
емоційну модифікованість можна представити на табл. 2.
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Таблиця 1. Психофізіологічна динаміка неврозу (скорочений аналіз)
Стадія парабіозу

Врівноважувальна
Парадоксальна
Ультрапарадоксальна (І)
Ультрапарадоксальна (ІІ)
Ультрапарадоксальна (ІІІ)

Емоційна динаміка

Страх+
Страх–
Страх+
Страх–
Страх+

агресія+
агресія+
агресія–
агресія+
агресія–

Таблиця 2. Психофізіологічна динаміка неврозу (повний аналіз)
Стадія парабіозу

Врівноважувальна
Парадоксальна
Ультрапарадоксальна (І)
Ультрапарадоксальна (ІІ)
Ультрапарадоксальна (ІІІ)

Емоційна динаміка

Страх+
Страх–+
Страх+–+
Страх–+–+
Страх+–+–+

агресія+
агресія+–
агресія–+–
агресія+–+–
агресія–+–+–

Кількість знаків вказує на кількість чергувань процесів збудження та гальмування, а значить на ступінь віддаленості і відмінностей від попередніх стадій парабіозу.
Вочевидь, що саме ця дипластична тотожність типу «і те, і не те» створює у
фахівців хибне враження того, що ультрапарадоксальна стадія є однорідною і затягнутою, а значить її вдається нівелювати прямим гіпнотичним чи сугестивним
методом. Крім того, психотерапія не виробила адекватного розуміння закономірної тривалості часу і негарантованості результату у наданні психологічної допомоги. Я вважаю, що слід говорити не про інерцію ультрапарадоксального стану, а
про його потужну динаміку, мета якої – формування принципово іншого варіанту активності суб’єкта.
Методологія. Основним методом дослідження є аналіз окремого випадку. Релевантне застосування математичних процедур і статистичного аналізу поки є
неможливим. Це продиктовано надто високою варіативністю сполучення реципрокних центрів, труднощами моделювання змісту розгальмованих емоційних
станів, адже цей процес істотним чином залежить від актуальних обставин, в яких
травматичний досвід відтворюється.
Неможливо спланувати і провести строге нейропсихологічне дослідження
невротичного суб’єкта з метою фіксації відмінностей його нейродинамічної активності на різних стадіях парабіозу. Таке дослідження повинне проводитися тільки в природній життєвій обстановці, а сам процес має бути розтягнутий у часі.
Не дарма навіть М. Є. Введенський не міг зафіксувати ультрапарадоксальний
стан. Натомість саме ця стадія становить найбільший інтерес, адже є специфічною
для неврозу. Відтак можемо покладатися лише на спостереження як метод дослідження і фіксувати зміни суб’єкта в емоційній, когнітивній та поведінковій
активності.
Метод окремих випадків дозволяє цілісно осягнути зв’язок між ймовірними
чинниками невротичного розвитку і динамікою особистісної проблеми. Йдеться
не про виявлення формально-логічних закономірностей процесу невротизації
суб’єкта, а про демонстрацію абсурду, який виявився в основі особистісної проблеми. Специфіка абсурду особистісної проблеми полягає не в тому, що суб’єкт
«прийшов до нього» в результаті втрати логіки у роздумах чи поведінці, а в тому,
що він не «вийшов» з абсурду, не здолав його в когнітивному, емоційному та поведінковому аспекті. Іншими словами, абсурд є не результатом, а первинною умовою розвитку особистості. Власне, особистісна проблема суб’єкта полягає у нездатності дезабсурдизувати певну дипластію і в такий спосіб досягти
гальмування нервового процесу.
На прикладі творів художньої літератури можемо аналізувати випадки розгортання невротичних станів. Літературні приклади використовуються з метою
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максимально дистанціюватися від суб’єктивізму у представленні інтерпретованого матеріалу. В якості аналізованого суб’єкта виступатиме персонаж роману
Ф. М. Достоєвського «Ідіот» Гаврила Іволгін (Ганя).
Результати та їх аналіз. Дія роману починається у момент, коли Ганя має
потужний конфлікт мотивів. З одного боку, він обтяжений чуттєвим потягом до
Аглаї Єпанчіної, а з іншого – спокушений 75 тис. карбованців приданого за одруження на Настасії Пилипівні. За описом його емоційного стану, поведінки і міркувань можемо фіксувати дипластію страху та агресії. Існують підстави вважати,
що емоція страху переважала стан агресії, а тому на парадоксальній стадії страх
Гані Іволгіна був загальмований (страх– агресія+). Про це непрямо свідчать плітки: «В его душе будто бы странно сошлись страсть и ненависть, и он хотя и дал
наконец, после мучительных колебаний, согласие жениться на «скверной женщине», но сам поклялся в душе горько отметить ей за это и «доехать» ее потом, как
он будто бы сам выразился».
Ультрапарадоксальна стадія І: страх+ агресія–. Вона показана у сцені приходу князя Мишкіна у будинок Єпанчіних, коли Іван Федорович повідомляє
Іволгіну, що сьогодні ввечері Настасія Пилипівна має дати остаточну відповідь
щодо одруження: «Ганя вдруг смутился, до того, что даже побледнел немного».
На хвилі «перевертання» реципрокних центрів між Єпанчіним та Іволгіним
мало не стався конфлікт, в якому Ганя закономірно зайняв боягузливу позицію:
у нього лишається нібито свобода вибору, але він хоче одружитися на Настасії
Пилипівні («– Я хочу, – вполголоса, но твердо промолвил Ганя, потупил глаза и
мрачно замолк»).
Ультрапарадоксальна стадія ІІ: страх– агресія+. Іволгін набуває агресивності
ще в будинку Єпанчіних, коли не розібрався з роллю князя Мишкіна у викритті
його планів щодо одруження, а потім і в зіпсованих стосунках з Аглаєю («Ганя
топнул ногой от нетерпения. Лицо его даже почернело от бешенства»). Агресія
до князя наростає на вулиці: «Ганя, раз начав ругаться и не встречая отпора, малопомалу потерял всякую сдержанность, как это всегда водится с иными людьми.
Еще немного, и он, может быть, стал бы плеваться, до того уж он был взбешен.
Но именно чрез это бешенство он и ослеп…» Навіть князь Мишкін був змушений
дати Іволгіну зауваження, що знову на деякий час актуалізувало у того емоцію
страху: «Ганя ужасно смутился и даже покраснел от стыда».
Проте у своєму будинку Іволгін повертається в агресивний стан, який зростає і спрямовується не тільки на князя, але й на рідних. Після несподіваної
появи Настасії Пилипівни Ганя вимушений стримуватися, проте згодом намагається вдатися до фізичного насилля щодо своєї сестри, а коли не отримав
такої змоги через втручання князя Мишкіна, звертає фізичну агресію на останнього. Відбувається задоволення агресивного імпульсу Гані, однак із додаванням
почуття сорому (спочатку за безпідставну лайку, а потім і за насилля щодо князя Мишкіна).
Ультрапарадоксальна стадія ІІІ: страх+ агресія–. Цього ж вечора відбулося
чергове «перевертання» реципрокних центрів: агресія Іволгіна була загальмована,
по-перше, несправедливим фізичним насиллям проти князя Мишкіна, а по-друге,
необхідністю відповідати актуальній ситуації на дні народження Настасії Пилипівни. Проте екзальтований вчинок іменинниці зі спаленням ста тисяч карбованців, спроба його публічного приниження довели Іволгіна до стану надмірного
страху втрати грошей. Адже Настасія Пилипівна викрила його корисливий мотив,
на який було вкрай важко не відреагувати: «Ганя с силой оттолкнул Фердыщенка,
повернулся и пошел к дверям; но, не сделав и двух шагов, зашатался и грохнулся
об пол». Тобто ця фаза також була доведена до повного завершення. Непритомність Гані пов’язана зі страхом втрати грошей, який пов’язано із почуттям сорому
перед вишуканим товариством. Але страх на третій фазі ультрапарадоксальної
стадії не є точним відтворенням страху у першій фазі, але, безумовно, ці два емоційних стани є тотожними («і те, і не те»). Страх у першій фазі є результатом
лише можливості втрати грошей, а на третій – можливості втрати грошей, але й
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боязні остаточно втратити гідність, яка виявилась сумнівною після його агресивнобоягузливої поведінки у власному будинку.
Доведення конфліктної ситуації до такого фіналу сприяло загальному видужанню Іволгіна, дарма що цьому передувала іпохондрія суб’єкта. Ганя майже повністю відпустив нав’язливу ідею швидкого збагачення, тобто йому вдалося загальмувати утворену дипластію. Він не взяв дарованих йому Настасією
Пилипівною ста тисяч карбованців і поліпшив взаємини з родиною, хоча згодом
і шкодував про свій вчинок із відмовою від грошей. Це сталося тому, що утворена ситуація на дні народження Настасії Пилипівни змусила Іволгіна зробити
перший крок у дезабсурдизації своєї життєвої ситуації: він помітно послабив конфлікт мотивів своєї активності.
Висновки. На літературному прикладі можна простежити психофізіологічну
динаміку розвитку невротичного розладу. Суб’єкт пройшов всі стадії парабіозу,
причому зумів завершити його гальмуванням. Подібна ситуація стрімкого розгортання та нівелювання особистісної проблематики є вкрай рідкісною. Зазвичай
фахівці отримують картину невротичного буття, коли суб’єкт багато років не втомлюється повторювати свою особистісну проблему. Причому динаміка неврозу
зосереджена лише довкола трьох фаз ультрапарадоксальної стадії, які, з одного
боку, створюють ілюзію змін (чергування збудження реципрокних центрів), а з
іншого – закріплюють невроз у стереотипізованих стосунках. Фактично соціальна інтеграція суб’єкта полягає у тому, щоби навчитися отримати певні вигоди зі
своєї особистісної проблеми. Натомість початок терапії – це досягнення дихотомії суперечливих емоційних станів.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ
НЕВРОТИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА
О. В. Мазяр (Житомир)
Целью статьи является уточнение особенностей психофизиологического механизма формирования невротического расстройства человека. Используется анализ конкретного случая
невротического расстройства (на примере поведения литературного персонажа), который позволяет целостно выявить связь между факторами невротического развития и динамикой личностной проблемы субъекта. Определяется, что невротическое расстройство является результатом инертности ультрапарадоксальной стадии парабиоза, который проходит три фазы
изменения сформировавшейся дипластии (бинарной эмоциональной структуры). Ограничениями выбранной методологии является невозможность фиксации динамики нервных
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процессов при помощи объективных методов (аппаратуры); отсутствие статистического подтверждения результатов. Практическое значение состоит в прогнозировании динамики невротического расстройства и определении путей нивелирования личностной проблематики. Впервые выделено три фазы ультрапарадоксальной стадии нервного процесса, которые объясняют
ее начальную инертность и фиксированность.
Ключевые слова: невроз, личностная проблема. Психофизиология, ультрапарадорксальное
состояние, дипластия, торможение, возбуждение.
PSYCHOPHYSIOLOGICAL MECHANISM OF NEUROTIC DISORDER FORMATION
О. V. Mazyar (Zhitomir, Ukraine)
Zhytomyr State University named after Ivan Franko of Ukraine
The aim of paper is to specify features of the psychophysiological mechanism of human neurotic
disorder formation. The analysis of specific cases of neurotic disorder (on the example of the literary
character behavior) is used as main methodology. The paper specify that neurotic disorder is the
result of ultra paradoxical stage inertia of parabiosis, which undergoes three phases of changes in the
formation of diplasty (binary emotional structure). The limitation of the chosen methodology is the
impossibility to record the dynamics of nerve processes using objective methods (apparatus); lack
of statistical confirmation of the results. Practical value is in predicting the dynamics of neurotic
disorders and determination the ways of leveling personal problems. Three phases of the ultraparadoxical
stage of the nervous process are identified, which explain its initial inertia and fixation.
Key words: neurosis, personality problem, psychophysiology, ultraparadoxical condition, diplasty,
inhibition, excitation.
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ДО ПИТАННЯ ПРОЯВІВ СТРАХІВ ТА ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ
З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ
Житомирський державний університет ім. Івана Франка <N_Portnytska@ua.fm>,
<iratychyna@gmail.com>
У статті вивчалися прояви тривожності та страхів у дітей із розумовою відсталістю.
Поєднання методик дослідження, що передбачають самооцінку емоційних реакцій, з експертною оцінкою, дозволяє здійснити цілісний опис проявів тривожності і страхів школярів
із розумовою відсталістю. У дітей із розумовою відсталістю прослідковується підвищення
рівня тривожності до кінця молодшого шкільного віку і деяке зниження її показників
при переході до середньої школи. Виявлено гендерні відмінності переживання тривожності,
що виявляються на рівні змісту та інтенсивності страхів у дітей із розумовою
відсталістю. Обмеження вибраної методології зумовлюються низьким рівнем рефлексії
та критичності дітей із розумовою відсталістю під час самооцінки проявів тривожності
та страхів та суб’єктивному характері самооцінки власних страхів. Знання вікової
динаміки та гендерних особливостей прояву страхів у дітей із розумовою відсталістю
дозволить розробити комплекс профілактичних і психотерапевтичних впливів. Описано динаміку та гендерні особливості тривожності та страхів у школярів з розумовою
відсталістю в умовах навчання у школі-інтернаті.
Ключові слова: розумова відсталість, тривожність, дитячі страхи, емоційна сфера,
молодший шкільний вік, молодший підлітковий вік.

Вступ. На сучасному етапі розвитку українського суспільства однією з найбільш
вразливих сфер людини стає емоційна сфера, що пов’язано з постійно зростаючою
кількістю емоційних навантажень в умовах соціальної, політичної та економічної
нестабільності. Високий рівень тривожності та наявність страхів є достатньо по© Í. Ô. Ïîðòíèöüêà, І. Ì. Òè÷èíà, 2017
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ширеними як у дітей, так і у дорослих, що є ознакою емоційного неблагополуччя.
Особливо вразливими до стресових впливів та незахищеними перед соціальними
викликами є діти та підлітки з розумовою недостатністю. З одного боку, це пов’язано
зі зниженим рівнем їх адаптивних можливостей, зумовлених інтелектуальною недостатністю. З іншого, може бути зумовлено несприятливими умовами проживання в малозабезпечених неблагополучних сім’ях (у випадках тих родин, де легкий
ступінь олігофренії мають представники декількох поколінь), коли не задовольняються базові потреби у любові, прийнятті та безпеці. Таким чином ці діти становлять
групу ризику для виникнення тривожних розладів та переживання різного роду
страхів, що в свою чергу може запускати процеси віктимізації. У дослідженні
О. О. Онисько страх і несвідоме неприйняття себе призводить до пасивності суб’єкта
і розглядаються як детермінанти процесу віктимізації [6].
Як показують дані досліджень (Л. С. Виготський, К. С. Лебединська, О. Р. Лурія, М. С. Певзнер, С. Л. Рубінштейн, Г. Ю. Сухарєва) у розумово відсталих на
всіх етапах процесу пізнання мають місце елементи недорозвинення, в результаті чого уявлення про оточуючий світ неповні або перекручені. Життєвий досвід,
в тому числі і емоційний, таких дітей збіднений. Це утруднює формування відносин з однолітками і дорослими та веде до дезадаптації поведінки. У таких дітей
відзначається недорозвинення емоцій, низька диференціація та обмеження діапазону переживань [5].
Мета статті – дослідити особливості проявів тривожності та страхів у дітей
із розумовою відсталістю, що дозволить у подальшому розробити ефективну програму корекційної та консультаційної роботи.
Теоретична частина. У вітчизняній та зарубіжній психології питання психічного недорозвитку розглядаються в межах олігофренії. Традиційно при діагностиці розумової відсталості бралися до уваги декілька критеріїв: інтелектуальний,
біологічний і соціальний. Однак першочергове значення надавалося інтелектуальному показнику, а недоліки емоційної, вольової, поведінкової сфер розглядалися як вторинні похідні [9].
Аналізуючи проблему розумової відсталості Л. С. Виготський піднімає питання про залежність розумових дефектів від загальних порушень психічного життя,
в першу чергу від афективних розладів. Проведені автором порівняльні дослідження нормальних дітей і дітей з розумовою відсталістю свідчать, що основні відмінності полягають у своєрідності та динаміці відношень, які існують між інтелектуальною та афективною сферами.
Таким чином, суттєвим чинником психічного розвитку дитини з розумовою
відсталістю є динамічна своєрідність відношень між афективними і інтелектуальними процесами. Специфічні порушення емоційної сфери, пов’язані з підвищеним
рівнем тривожності та виникненням страхів може знижувати афективну спонукальну силу емоцій у детермінації та регуляції діяльності, в тому числі і пізнавальної.
О. І. Захаров підкреслює, що інтенсивна тривога і страх, які переживає дитина, негативно впливають на розвиток її пізнавальної діяльності [3]. Якщо це дитина із розумовою відсталістю, то тривожно-афективні розлади можуть підсилювати загальну картину інтелектуально-афективної недостатності.
У ситуаціях небезпеки фундаментальною, вродженою емоцією є страх, а тривожність розглядається як похідна від неї, результат взаємодії домінуючого страху з іншими первинними емоціями гніву та сорому [2–4]. К. Р. Сідоров аналізуючи погляди вчених на співвідношення проявів страху та тривожності відзначає
дві позиції: ці поняття ототожнюються, розглядаються як еквівалентні або робляться спроби визначити поняття тривоги через поняття страху [8].
Відмічається вікова динаміка та гендерні відмінності виникнення страхів та
прояву тривожності у дітей та підлітків. Вікова динаміка тривожності виявляється у самому змісті емоції, формах прояву компенсації і захистах.
У дослідженнях О. І. Захарова показано, що найвища чутливість до страхів
спостерігається у дівчаток і хлопчиків у віці 6–7 років, які не відвідують школу.
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Констатується зниження рівня страхів у віці 8 років і їх відносне зростання у
11–13 років. На думку автора у молодшому шкільному віці діти змушені на віру
сприймати новий навчальний матеріал, що зумовлює їх високий рівень навіюваності, меншу обережність і, як наслідок, зниження кількості страхів. У старшому
дошкільному і у молодшому підлітковому віці діти більш обережні до нового досвіду, менш схильні до навіювання і кількість їх страхів відносно вища [3].
Виникнення страхів у дошкільному та молодшому шкільному віці у дітей в
нормі та з відхиленнями у розвитку дослідники пов’язують з впливом соцальноекономічних, психологічних характеристик сім’ї. У дослідження О. І. Захарова
виявлено високу вірогідність передачі страхів та тривожності матерями, які мають
труднощі встановлення адекватного теплого емоційного контакту зі своїми дітьми.
Крім того, рівень тривожності та кількість страхів більша у дітей, які проживають
у конфліктних сім’ях, порівняно з однолітками, які оцінюють стосунки між своїми батьками як дружні. Відмічається змістова своєрідність страхів, які виникають
у дошкільників у відповідь на конфлікти в сім’ї. Виявлено зростання страхів тварин у дівчат. У хлопців з’являється страх ураганів, землетрусів, захворювань,
зараження, смерті, страхів кошмарних снів і власних батьків [3].
На думку Ю. В. Щербатих, у молодшому шкільному віці на першому місті є
страх смерті батьків, а далі послідовно з’являються страхи власної смерті пожежі,
війни і нападу. Зміст страхів, форма їх прояву, інтенсивність у дітей різних вікових груп зазвичай пов’язуються з характером психотравмуючої ситуації. У підлітковому віці поступово втрачається зв'язок змісту страху з тематикою психотравмуючої ситуації [10].
Методологія. Вивчення специфіки переживання тривожності і страхів дітей
із розумовою відсталістю проводилося протягом 2014–2017 н. р. Вибірку склали
молодші школярі та молодші підлітки із розумовою відсталістю без додаткових
ускладнень (145 учнів Житомирської спеціальної загальноосвітньої школиінтернату). Актуальність проблеми емоційної регуляції у молодшому шкільному
віці та її недостатність в учнів із розумовою відсталістю зумовили умовний поділ
досліджуваних на три групи: діти, в яких емоційна регуляція, спрямована на адаптацію до умов шкільного навчання та взаємодії з оточуючими (2-й клас), та діти,
в яких емоційні стани та переживання супроводжують перехід із молодшої школи до середньої (4–5-й клас). Вибір 2-класників як релевантної вибірки пов’язаний
із тим, що навчання в 1-му класі школи-інтернату є менш регламентованим і
пов’язане із засвоєнням загальних правил поведінки, а не навчальної ситуації.
Зважаючи на недостатній рівень рефлексії дітей із розумовою відсталістю та
частину часу, яку вони проводять у школі, у дослідженні поєднано опитування
школярів із експертною оцінкою. В якості експертів виступили педагоги, які несуть відповідальність за дітей у навчальний період і які контролювали дотримання вимог етики під час досліджень.
Відповідно до положення Л. С. Виготського, А. І. Захарова про поведінку
дитини як відображення внутрішніх переживань ми пропонували експертам оцінити рівень тривожності та агресивності учнів за методиками «Оцінювання рівня
тривожності й схильності школярів до неврозу» (А. І. Захаров), «Анкета оцінки
агресивності дитини» (Т. М. Титаренко), а також опитувальник «Оцінка емоційної та комунікативно-поведінкової сфери дітей із важкими порушенням» (В. В. Ткачов). Учням пропонувалося оцінити власні страхи на основі опитувальника «Дитячі страхи» (А. І. Захарова); в якості додаткової була використана методика
вивчення рівня тривожності (Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен), спрямована на вивчення адекватності емоційних реакцій дитини та відповідної тривожності і страхів [7]. Таке поєднання інструментів дозволило отримати цілісний опис проявів
тривожності і страхів школярів із розумовою відсталістю. Для аналізу результатів
використано методи математичної статистики.
Результати та їх аналіз. Аналіз результатів дозволив описати не лише специфіку тривожності дітей із розумовою відсталістю, але й окремі вікові тенденції та
гендерні відмінності, які складають предмет роботи психолога. Загальними озна-
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ками емоційного реагування школярів на життєві ситуації є підвищений рівень
тривожності та страхів, порівняно із показниками, що вважаються нормативними
(таблиця).
Прояви тривожності та агресивності у школярів із розумовою відсталістю
Група досліджуваних

Експертне оцінювання
(усереднені показники)
тривожагресивність (ріемоційна
ність
вень)
стабільність

Суб’єктивні відчуття (усереднені
показники)
тривожність переживання трисоціальна
вожності і страхів

Показники в
нормі
2-й клас
хлопці

0–4

До 6

0–1

10,4*

1,8

13**

дівчата

5,1*

46 % – середній
36 % – низький
18 % – високий
50 % – середній
50 % – низький

2,1

9,4**

4-й клас
хлопці

13,2*

дівчата
5-й клас
хлопці

6,6*

дівчата

5,7*

8,4*

0–7

До 10 (дівчата)
До 6 (хлопці)

36 % – середній
4 % – високий
50 % – низький
100 % – низький

30

11,5 **

20

13**

41 % – середній
59 % – низький
100 % – низький

31,2

7,5**

23,8

12,8**

*Тісний прямий зв’язок між рівнем тривожності та статтю (r = 0,86; Р  0,05).
**Слабкий обернений зв’язок між віком та кількістю страхів (r = –0,42; Р  0,01).

Результати експертного оцінювання вказують на підвищення рівня тривожності учнів 2-го класу як схильності до виникнення невротичних розладів. Вчителі
відзначають труднощі довільної емоційної регуляції («вередує через дрібниці», «часто засмучується»). Однак такі реакції піддаються стабілізації.
Стереотипні дії («смоктання пальця») є характерними для дітей цієї групи, тому
не вважалися ознаками тривожності. Найвищу частоту прояву мали показники «наявність виражених страхів» (80 % досліджуваних), що зумовило необхідність їх
наступного детального аналізу. Рівень агресивності в цілому педагоги характеризують як середньо-низький.
Додатково виявлено, що у хлопців ознаки тривожності значимо вищий, ніж
у дівчат, а агресивності та емоційної нестабільності перевищений на рівні
суб’єктивного опису та оцінок експертів (см. таблицю). Відмічається, що 20 %
хлопців має високий рівень агресивності, 25 % – демонструють яскраві ознаки
неврозу і 36 % – яскраво виражене емоційне напруження, імпульсивність на початкових етапах навчання, включення у нову діяльність.
Молодші школярі (учні 4-го класу) суб’єктивно переживають дискомфорт
переважно у ситуаціях міжособистісної взаємодії та навчання. Як вказує О. І. Захаров, це відчуття супроводжується заниженою самооцінкою та невпевненістю у
собі [3]. «Тривожними» школярі називають ситуації, коли отримують незадовільні результати роботи, вчитель незадоволений їх діями. На фоні низького рівня
агресивності ці відчуття можуть стимулювати зниження не лише самооцінки, а й
загальної активності (у навчанні, спілкуванні з однолітками) та формуванню замкненості у собі. Однак, результати проективного дослідження свідчать про відсутність неадекватних емоційних реакцій у навчальній діяльності. Натомість основними сферами прояву тривожності є спілкування з дорослими (26 % відповідей),
з ровесниками (30 % відповідей), а також необхідність виконання самостійних
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дій (26 % відповідей). Ситуаціями неадекватної реакції школярів є взаємодія із
ровесниками, меншими дітьми, реакція на агресію з боку старших, ситуації спілкування із батьками, а також виконання діяльності без допомоги дорослого. Очевидно, ці ситуації є близькими до реальних життєвих ситуацій дітей в умовах
школи-інтернату, де обмеженим є батьківське спілкування та допомога, натомість
необхідною є самостійність та взаємодія з іншими дітьми.
У відповідях хлопців виявлено значне переважання проявів соціальної тривожності: 21 % досліджуваних демонструє ознаки вираженої тривожності. За кількістю описаних страхів 78 % хлопців демонструють ознаки формування неврозу
страху, з них у 15 % – виражений невроз страху (див. таблицю).
Таким чином, підвищені показники тривожності молодших школярів можуть
бути пояснені уповільненням темпів психічного розвитку, за якого розумово відсталі молодші школярі демонструють симптоми, характерні звичайним дошкільникам. Такий опис цілком відповідає тезі О. І. Захарова про підвищені показники
тривожності старших дошкільників [3].
За результатами експертного оцінювання молодші підлітки мають виражену
схильність до нервового розладу. За результатами опитування школярів виявлено
загальний середній рівень соціальної тривожності. Рівень агресивності середньонизький у хлопців і низький у дівчат. Найбільше тривоги у молодших підлітків
викликають ситуації спілкування з ровесниками (27 % неадекватних реакцій),
з дорослими (25 % реакцій), самостійних дій (24 % реакцій).
У хлопців схильність до виникнення невротичних розладів виявляється на
рівні рефлексії та домінуючих емоцій (виражену тривожність діагностовано у
43 % досліджуваних), так і на рівні емоційних та поведінкових реакцій (25 %
хлопців). У всіх вікових групах хлопці демонструють більше неадекватних емоційних та поведінкових реакцій як ознак підвищеної тривожності.
Додатково здійснено аналіз змісту та рівня вираженості страхів школярів.
Ознаки переживання страхів дітьми із розумовою відсталістю в цілому відображають загальні закономірності переживання страхів у відповідні вікові періоди
[10]. Домінуючими є переживання страху відносно природних явищ (висота, глибина), здоров’я (хвороби, уколи) та життя (смерть власна та батьків).
Характерними є гендерні відмінності переживання страхів (рисунок).

Частотний аналіз гендерних відмінностей переживання страхів школярами із розумовою відсталістю:
– хлопці;

– дівчата

Так, у всіх вікових групах хлопці декларують більшу кількість страхів, порівняно із дівчатами; найбільші відмінності виявлено відносно переживання
страшних снів, крові та страху простору, запізнитися.
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Висновки. Емоційна сфера школярів із розумовою відсталістю характеризується уповільненням темпів розвитку та підвищеним рівнем тривожності. Виявлені страхи свідчать про проблеми, пов'язані із недостатністю практичної діяльності та труднощами спілкування із найближчим оточенням. Характерним є
підвищення рівня тривожності до кінця молодшого шкільного віку і зниження її
показників при переході до середньої школи, що може бути зумовлене зовнішньо
стимульованою напругою очікування нових умов навчання, нової ситуації спілкування, з одного боку, а з іншого – уповільненням темпів розвитку. Позавіковий
характер має тривожність, викликана ситуаціями взаємодії із ровесниками, дорослими та необхідності виконання самостійних дій. Гендерні відмінності переживання тривожності виявляються на рівні змісту та інтенсивності страхів: для
хлопців характерним є страх простору, крові, страшних снів, для дівчат тривожними є проблеми смерті, нормативних складових діяльності. Прояви тривоги стимулюють низький рівень агресивності у дівчат та незначне підвищення її рівня у
частини хлопців. Виявлені підвищена тривожність та збільшення кількість страхів у молодших школярів із розумовою відсталістю створюють необхідність проведення спеціальної тренінгово-корекційної роботи.
Висловлюємо вдячність директору та всьому колективу педагогів-дефектологів,
вихователів Житомирської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату за сприятливі умови для нашої роботи. Також наші зусилля були б марними без підтримки наших колег – викладачів соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Окрема подяка студентам-психологам,
які брали участь у проведенні дослідження.
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К ВОПРОСУ О ПРОЯВЛЕНИИ СТРАХОВ И ТРЕВОЖНОСТИ
У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Н. Ф. Портницкая, И. М. Тычина (Житомир)
В статье изучены проявления тревожности и страхов у детей с умственной отсталостью.
Сочетание методик исследования, которые предполагают самооценку эмоциональных реакций
с экспертной оценкой, позволяет целостно описать проявления тревоги и страхов у детей с
умственной отсталостью. У детей с умственной отсталостью прослеживается повышение уровня тревожности к концу младшего школьного возраста и некоторое снижение её показателей при
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переходе в среднюю школу. Существуют гендерные отличия переживания тревожности, что проявляется на уровне содержания и интенсивности страхов у мальчиков и девочек с умственной
отсталостью. Ограничения выбранной методологии обусловлены низким уровнем рефлексии
и критичности у детей с умственной отсталостью в самооценке тревоги и страхов; субъективным
характером самооценки собственных страхов. Информация о возрастной динамике страхов
позволит разработать комплекс профилактических и психотерапевтических влияний. Описаны
динамика и гендерные особенности проявления тревожности и страхов у школьников с умственной отсталостью в условиях обучения в школе-интернате.
Ключевые слова: умственная отсталость, тревожность, детские страхи, эмоциональная
сфера, младший школьный возраст, младший подростковый возраст.
TO THE QUESTION OF THE DISPLAYS OF FEAR AND ANXIETY
AMONG CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
N. Portnytska, I. Tychyna (Zhytomyr, Ukraine)
Zhytomyr Ivan Franko State University
The aim of the article is to study displays of children`s mental retardation. Сombination of research
methods, which envisage the self –appraisal of emotional reactions, with an expert evaluation, allows
carrying out integral description of displays of anxiety and fears of schoolchildren with mental retardation. Сhildren with mental retardation show an increase in the level of anxiety towards the end of
primary school age and a slight decrease in its rates during the transition to secondary school. There
are gender differences in the experience of anxiety, which are manifested at the level of content and
intensity of fears in children with mental retardation. Limitation of the chosen methodology: low
level of reflection and critical thinking of children with mental retardation during self-evaluation of
anxiety and fears; subjective character of self-concept of own fears. Knowledge of age dynamics and
gender peculiarities of the fears manifestation of children with mental retardation allows developing
a complex of preventive and psychotherapeutic influences. The dynamics and gender peculiarities of
anxiety and fears among schoolchildren with mental retardation are described in terms of studying
at a boarding school.
Key words: mental retardation (MR), anxiety, children`s fears, emotional sphere, primary school
age, younger teenage age.
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ВАРІАТИВНІСТЬ ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ І ПСИХІЧНЕ
ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ І ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
Національний університет біоресурсів та природокористування України <Shamne@ukr.net>
Стаття присвячена проблемі психічного здоров’я як чинника конструктивного
психосоціального розвитку особистості. Проаналізовано сприятливі і несприятливі
психологічні фактори формування психічного здоров’я сучасної молоді. Обговорюються
зміст, динаміка і наступність варіативності психосоціального розвитку особистості в
періоди підліткового віку і юнацького віку. Особливості психічного здоров’я молоді
пов’язані з різними варіантами психосоціального розвитку (конструктивного, неконструктивного, деструктивного). Їх основні зв’язки пролягають по лінії конструктивний
або неконструктивний розвиток, спрямованість на себе чи на інших людей, опора на
себе чи залежність від оточення і обставин. Виділено чинники типізації психосоціального
розвитку і формування психічного здоров’я: регуляція особистістю поведінки та
діяльності і її позиція у системі стосунків. Виявлено наявність деформацій психічного
здоров’я у представників неконструктивного і деструктивного психосоціального розвитку. Представлено комплексний підхід до психологічного супроводу, прогнозування та
корекції непродуктивних шляхів розвитку та порушень психічного здоров’я у підлітковоюнацькому віці.
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Вступ. У сучасній психології і медицині формуються уявлення про ключову
роль психічного здоров'я в життєздатності, соціальній успішності, якості життя
та розвитку особистості. Особливо важливим для становлення психічного здоров’я
є підлітково-юнацький вік (від англ. adolescence – отроцтво), представники якого
найбільш гостро реагують на нові соціальні проблеми, в розвитку яких найвиразніше переплітаються суперечливі тенденції становлення особистості у мінливому світі.
Поняття психічне здоров’я має відношення не тільки до пізнавальних чи емоційних процесів, але і до особистості в цілому, до тих властивостей, завдяки яким
особистість досягає зрілості, стає самостійним і активним суб’єктом життєдіяльності, здатним до досягнення життєвих цілей [1, 3]. Сутністю психічного здоров’я
в період отроцтва є поступове усвідомлення і сприйняття зростаючою людиною
своєї особистості та індивідуальності. На цьому етапі розвитку воно виступає не
тільки інтегральною характеристикою, але і вектором, в якому людина розвивається як унікальна особистість. Все це дозволяє розглядати психічне здоров’я як
чинник соціальної адаптованості і конструктивного дорослішання молоді у сучасному суспільстві. Дослідження індивідуальних варіантів дорослішання сучасної
молоді в контексті становлення її психічного здоров’я є недостатньо дослідженим
аспектом варіативно-типологічного підходу до проблеми психічного здоров’я в
цілому.
Метою дослідження є опис змісту, динаміки і наступності типів (індивідуальних варіантів) психосоціального розвитку у підлітковому та юнацькому віці та їх
взаємозв’язків з показниками психічного здоров’я сучасної молоді України; визначення напрямів психологічного супроводу представників неконструктивних та
деструктивних типів психосоціального розвитку, які мають порушення психічного
здоров’я і є потенційними «мішенями» психопрофілактики і психокорекції.
Теоретична частина. В психології існують різні підходи до проблеми психічного здоров’я, які склалися в руслі феноменологічного, гуманістичного і екзистенційного напрямків психології [1, 3, 5]. Психічне здоров’я визначають як: стан
балансу між різними аспектами особистості людини (Р. Ассаджолі); врівноваженість рефлексивних, емоційних, інтелектуальних, поведінкових аспектів процесу
життя особистості (М. Г. Гаранін, А. Б. Холмогорова та ін.); підтримання балансу
між особистістю та середовищем, адекватну регуляцію поведінки й діяльності
людини, здатність протистояти життєвим труднощам без негативних наслідків
для здоров’я (А. В. Петровський, М. Г. Ярошевський та ін.); рівновагу між потребами індивіда та суспільства, що підтримується завдяки постійним зусиллям
(С. Фрайберг), як динамічний стан внутрішньої узгодженості особистості, що
становить її сутність і дозволяє актуалізувати свої індивідуальні віково-психологічні
можливості на будь-якому етапі розвитку (В. Е. Пахальян) тощо.
Як бачимо, у багатьох теоріях присутнє пояснення психічного здоров’я як
здатності особистості віднаходити баланс (узгодженість, компроміс, рівновагу)
між індивідуальною свободою та детермінацією, індивідуальним і соціальним,
зовнішнім і внутрішнім у самосвідомості, ціннісній системі і поведінці. Є підстави вважати, що психічне здоров’я особистості – це не кінцевий пункт, а напрямок,
у якому молода людина розв’язує внутрішні і зовнішні протиріччя дорослішання
і шукає індивідуально-своєрідний баланс між його суперечливими тенденціями.
Тому в якості основного критерію розвитку ми розглядали ефективність розв’язання
особистістю «дихотомій розвитку» [2], зокрема, віднаходження особистістю балансу (компромісу): 1) між тенденцію до самоствердження (прагненням до переваги) і одночасно потребою бути прийнятим іншими людьми; 2) між потребою
в самоактуалізації і одночасно прагненням відповідати умовним цінностям; 3) між
усвідомленням відповідальності за особистісне самовизначення і одночасно
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врахуванням реальних можливостей, які диктують біологічні й соціальні умови
життя [6].
Методологія. В емпіричному дослідженні брали участь представники підліткового (455 учнів 12–16 років) та юнацького (460 студентів 17–22 років) віку.
Для збору емпіричних даних було використано комплекс діагностичних методик:
«Біографічний опитувальник» (BIV), «16-факторний особистісний опитувальник»
Р. Кеттела (шкали А, Н, Е, Q2, N, L), опитувальник В. Смейкал, М. Кучер, «Особистісний диференціал» (ОСА), «Тест шкільної тривожності» Філіпса, тестопитувальник «Самоставлення» В.В. Століна, авторський опитувальник PDA та
анкета «Криза отроцтва» [6], «Тест смисложиттєвих орієнтацій» (СЖО), опитувальник «Рівень суб’єктивного контролю» (РСК), модифікований опитувальник
САМОАЛ, тест «Стиль поведінки у конфлікті» К. Томаса, тест Т. Лірі, «Показники індивідуалізму – колективізму» тесту Л. Г. Почебут, «Індикатор копінгстратегій» Дж. Амірхана, метод соціометрії. Статистична обробка даних здійснювалася з застосуванням факторного аналізу.
Результати та їх аналіз. В обох вікових групах істотні змістові та статистичні переваги мала чотирьох факторна модель (відповідно 59,6 % і 49,96 % дисперсії даних у виборці). На її основі було описано типи психосоціального розвитку
у підлітковому (автономно-самодостатній, інтернально-домінантний, доброзичливозалежний, фрустровано-кризовий) та юнацькому (гармонійний, суб’єктнодомінантний, залежно-адаптивний, дезінтегрований) віці (табл. 1–4).
За сукупністю ознак вони відображують континуум векторів психічного здоров’я:
від адаптивного (функціонального) до дизадаптивного (дисфункціонального).
Зміст конструктивного розвитку у підлітковому та юнацькому віці представляють типи «автономно-самодостатній» і «гармонійний» (фактор пояснює 18,51 %
і 19,52 % дисперсії) (табл. 1).
Таблиця 1. Зміст конструктивного паттерну розвитку у підлітковому
(автономно-самодостатній) та юнацькому (гармонійний) віці
Фактор

Автономносамодостатній
(підлітки)

Гармонійний
(інтегрований)
(юнаки)

Базові компоненти фактору та їх вага

Аутосимпатія (0,695), криза суб'єктності (0,621), локус
контролю-життя (0,605), автономність (ПСО) (0,599), локус
контролю-Я (0,594), криза особистості (0,566), суб'єктивне
благополуччя (0,532), фактор А (0,529), Е (0,516), Н (0,507),
V октант (–0,478), спонтанність (0,470), ІІ октант (0,443), домінантність (0,474), SOZAKT (–0,469), контактність (0,468),
суперництво (0,452), автономність (САМОАЛ) (0,436), активність, 0,418, екстраверсія Е (0, 406), Q2 (0, 361) (факторна вага
% 18,5)
Негативна его-ідентичність (–0,806), результат життя (0,801),
інтернальний локус контролю-Я (0,762), цілі життя (0,754),
екстернальність (–0,736), суб'єктивне благополуччя (0,681),
локус-життя (0,636), ICHSTK (–0,623), контактність (0,534),
спонтанність (0,496), матеріальні цінності (–0,49), ERZIEN
(–0,489), фактор ІІ (0,437), гнучкість (0,431), фактор ІV
(–0,409), Іс. (0,41), спрямованість на взаємодію (0,41), загальна тривожність (–0,399) (факторна вага, % 19,5)

Вага, %

18,5

19,5

Про наступність цих типів свідчать їх спільні характеристики: автономність,
соціальна активність, суб'єктивне благополуччя, контактність, спонтанність, інтернальний локус контролю, опора на власні цінності і переконання, сила Я, адекватна самооцінка; ініціативність, орієнтація на співпрацю з іншими людьми, доброзичливість, гуманістична орієнтація, соціальний інтерес. Для типу
«автономно-самодостатній» ключові ознаки – це наполегливість й активність у
досягненні цілей та впливі на оточуючих. Він ілюструє становлення ключових компонентів суб'єкта діяльності (інтернальність, саморегуляція, мотивація досягнення).
Для типу «гармонійний» ключові ознаки – це самодостатність, аутосимпатія та
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довіра до світу. Цей тип ілюструє наявність ключових компонентів психічного
здоров’я (автономність, інтегрованість, тенденції само актуалізації тощо).
Інтернально-домінантний/суб'єкно-домінантний (варіативність 13,037 % та
16,56 %) і доброзичливо-залежний/соціально-адаптивний типи (11,63 % і 12,23 %)
є варіантами неконструктивного розвитку, який презентує певні порушення психічного здоров’я (табл. 2, 3).
Таблиця 2. Зміст неконструктивного паттерну розвитку у підлітковому
(інтернально-домінантний) та юнацькому (суб'єктно-домінантний) віці
Фактор

Інтернальнодомінантний
(підлітки)

Суб'єкнодомінантний
(юнаки)

Базові компоненти фактору та їх вага

Октант ІІІ (0,798), октант І (0,793), октант ІІ (0,768), Ізаг.
(0,682), октант VIII (0,671), Ім. (0,624), уникнення (–0,614),
емоції (копінг) (0,569), колективізм (–0,56), домінантність
(0,494), октант IV (0,466), розв’язання проблем (копінг)
(0,431), індивідуалізм (0,452), статус (формальний критерій)
(0,399), криза особистості (0,39)
Соперництво (0,709), октант I (0,693), уникнення (–0,669),
октант III (0,642), Автономність (0,636), Ід. (0,575), Із. (0,569),
Ім. (0,529), SOZAKT (–0,508), октант II (0,508), Матеріальні
цінності (0,454), Іс. (0,443), Криза суб'єкта (–0,433),
Спрямованість на справу (0,431), Ін (0,426), Індивідуалізм
(0,416), Розв’язання проблем – копінг ( 0,403)

Вага, %

13

16,56

Представникам «інтернально-домінантного» (підлітки) і «суб'єктнодомінантного» (юнаки) типів (табл. 2) притаманні подібні характеристики: домінантний стиль спілкування, схильність до суперництва, автономність, спрямованість на себе (індивідуалізм), незалежність від групи, інтернальність у різних
сферах життя, активні стратегії копінг-поведінки тощо. Але у юнаків суб'єкнодомінантного типу вже відсутні притаманні підліткам здатність до співчуття, відповідальність у ставленні до людей, прагнення до діяльності, корисної для оточуючих. Їх характеризує більша спрямованість на досягнення (гроші, кар’єру,
владу) і вплив на оточення (керування оточенням), більша орієнтація на себе, на
матеріальну забезпеченість тощо. Динаміка цих типів показує, що становлення
психічного здоров’я відбувається на основі гуманізму, прийняття інших та розвитку духовних цінностей. Виражений індивідуалізм, егоцентризм, прагматизм,
прагнення домінувати та відсутність глибоких, близьких стосунків складають
ризики для психічного здоров’я.
Таблиця 3. Зміст неконструктивного паттерну розвитку у підлітковому
(доброзичливо-залежний) та юнацькому (залежно-адаптивний) віці
Фактор

Доброзичливозалежний
(підлітки)

Залежноадаптивний
(юнаки)

Базові компоненти фактору та їх вага

Вага, %

Доброзичливість (0,701), спрямованість на взаємодію (0,629),
Q2 (–0,582), спрямованість на справу (0,529), автономність
(–0,492), соц. активність (E) (–0,482), криза особистості
(–0,471), колективізм (0,465), пошук підтримки (копінг)
11,6
(0,457), A (0,457), октант VI (0,447), зовнішнє Я (0,445),
матеріальні цінності (–0,427), оцінка (S) (0,422), октант V
(0,415), спонтанність (–0,415), пристосування (0,401), октант
VII (0, 4).
Октант VII (0,903), саморозуміння (–0,807), пристосування (0,707), октант VIII (0,618), A (0,566), криза суб'єкта
(–0,47), Q2 (–0,469), гнучкість (0,45), автономність (–0,445),
12,23
компроміс (0,398), октант VI (0,448), октант II (–0,42),
соціабельність (0,413), колективізм (0,4), формальний
критерій за соціометрією ( –0,39)
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Доброзичливо-залежний тип підлітків і залежно-адаптивний тип юнаків
(табл. 3) подібні за такими характеристиками: орієнтація на інших, колективізм,
нормативність поведінки, соціальна активність, спрямованість на взаємодію.
Ці характеристики є сприятливими для розвитку особистості у підлітковому
віці, але у юнацькому віці вони вже призводять до ускладнень у становленні ідентичності і певних порушень психічного здоров’я. Низький рівень автономності,
саморозуміння та популярності серед однолітків у представників «залежноадаптивного» типу свідчать про фрустрацію потреби у самоствердженні та соціальній активності в період юності.
Таблиця 4. Зміст деструктивного паттерну розвитку у підлітковому (фрустрованокризовий) та юнацькому (дезінтегрований) віці
Фактор

Фрустрованокризовий
(підлітки)

Дезінтегрований
(негативна
ідентичність)
(юнаки)

Базові компоненти фактору та їх вага

Процес (–0,608), екстернальний локус-життя (0,589),
криза особистості (0,585), орієнтація у часі (–0,584),
PSYKON (0,583), ERZIEN (0,566), N (0,565), FAM (0,534),
матеріальні цінності (0,515), негативна его-ідентичність
(0,505), локус контролю-Я (–0,494), цінності (САМОАЛ)
(–0,492), оцінка (S) (–0,47), спрямованість на справу (задачу) (–0,454), SOZLAG (0,433), емоції (копінг) (0,428),
розв’язання проблем (копінг) (–0,411), уникнення (0,403),
Ізаг. (інтернальність) (–0,403), домінантність (–0,402),
тривожність (0, 401).
Октант VI (0,733), соціабельність (0,701), цінності (–0,698),
октант V (0,570), негативна его-ідентичність (0,534), погляд на природу людини (–0,514),спрямованість на
взаємодію (–0,471), креативність (–0,457), SOZAKT (0,454),
спонтанність (–0,441), суб’єктивне благополуччя (–0,441),
криза суб'єкта (0,433), аутосимпатія (–0,430), орієнтація
у часі (–0,427), S (–0,417), загальна тривожність (0,417),
SOZLAG (0,390), криза особистості (0,39)

Вага, %

16,5

9,68

Зміст деструктивного розвитку представляють типи фрустровано-кризовий
у підлітковому віці (16,54 %) та дезінтегрований у юнацькому віці (9,68 %)
(табл. 4). Вони подібні за такими ознаками: незадоволення собою (низька самооцінка, негативне самоставлення); синдром «негативна ідентичність» (екстернальність, низький рівень усвідомлення себе автором власного життя); підвищена
фрустрованість, виражена напруга в соціальних ситуаціях, труднощі соціальної
адаптації. Відмінності між ними полягають в особливостях порушення психічного здоров’я. У підлітків воно втілюється в ускладненнях становлення суб'єктності
діяльності (екстернальність, низька саморегуляція діяльності тощо), а у юнаків –
у становленні суб'єктності (авторства) життя.
Отже, описані типи психосоціального розвитку кристалізуються у певних напрямках дорослішання, яке може мати конструктивній, гармонійний (оптимальне
розв’язання дихотомій розвитку), неконструктивний (однобічна спрямованість
на себе чи інших людей) і деструктивний, дисгармонійний (розбалансованість,
дезінтеграція, системна психосоціальна криза) характер.
Є певна подібність і наступність типів психосоціального розвитку у підлітковоюнацькому віці. Можна припускати, що базові риси особистості (її структура)
і індивідуальний стиль функціонування (акти поведінки, вибори, вчинки, повсякденні стосунки і діяльність) діють за механізмом кільцевого зв’язку. Поступово
ці структурно-функціональні взаємозв’язки кристалізуються у більш-менш стійкий базис психічного здоров’я. Основні напрями його становлення пролягають
по лінії конструктивний (адаптивна форма психічного здоров’я) або неконструктивний (дизадаптивна форма) розвиток, спрямованість на себе чи на інших людей,
опора на себе чи залежність від обставин.
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Основними детермінантами виникнення порушень психічного здоров’я у період дорослішання є дві групи внутрішніх чинників: 1) порушення регуляції поведінки та діяльності (зовнішній локус контролю; залежність; орієнтація на зовнішні критерії; пошук підтримки у розв’язанні проблем тощо; 2) особливості
місця людини у системі стосунків (колективізм/індивідуалізм, егоїстична/гуманістична орієнтація, доброзичливість/агресивність, конформізм/нонконформізм;
спрямованість свої чи групові інтереси тощо).
Наявність проблем психічного здоров’я у молоді потребує цілеспрямованої та
системної психопрофілактики у єдності її трьох рівнів – первинної, вторинної,
третинної [4, 5]. Мета первинної профілактики – превенція чи первинна психопрофілактика проблем психічного здоров’я, яка є неспецифічною й найбільш масовою. Її контингентом є загальна популяція підлітків та юнаків, а метою – зменшення числа осіб, які мають психологічні фактори ризику виникнення порушень
психічного здоров’я, формування несприйнятливості до дисфункціональних паттернів поведінки. Превенція є найбільш ефективною, оскільки прагне повністю
уникнути неконструктивних та деструктивних варіантів розвитку, редукувати
число осіб, у яких може бути розпочато процес порушення психічного здоров’я.
Стратегічним пріоритетом первинної профілактики є створення системи позитивної профілактики, яка орієнтується на те, що захищає від виникнення проблем – потенціал особистості, розкриття її особистісних ресурсів і допомога в
реалізації життєвого призначення. У процесі превенції беруть участь широкі соціальні групи: «сім'я», «друзі й однолітки», «значущі інші» (у тому числі педагоги, психологи, лікарі). Превенція включає в себе створення та реалізацію різноманітних програм, удосконалення соціальної підтримки тощо.
Неконструктивні (непродуктивні) типи дорослішання є об'єктом вторинної
профілактики, яка визначає вихідні позиції, від яких повинен відштовхуватися
превентивний процес. Вторинна профілактика спрямована на так звану «групу
ризику». Вона передбачає раннє (ще на початку підліткового віку) виявлення у
дітей труднощів у навчанні, спілкуванні та поведінці. Основна її мета – подолати
ці труднощі до того, як діти почнуть реалізовувати модель деструктивного дорослішання, надання допомоги у розвитку особистісного ресурсу для розв'язання
протиріч розвитку.
Ця загальна мета передбачає вирішення таких конкретних завдань: орієнтація
і освіта батьків та вчителів у вікових та індивідуальних особливостях підлітків;
надання їм соціальної підтримки адекватними соціально-підтримуючими мережами; своєчасне та якомога більш раннє виявлення осіб з непродуктивними типами психосоціального розвитку, з різними порушеннями психічного здоров’я і
надання їм психолого-соціальної допомоги; складання індивідуальних рекомендацій щодо психолого-педагогічної корекції труднощів для вчителів, батьків і
самих підлітків; складання фахівцями з сімейної психотерапії спільно з батьками
рекомендацій щодо оптимізації атмосфери в сім'ї; надання допомоги у розвитку
суб'єктності, Я-концепції, емпатії тощо.
Деструктивний (дисфункціональний) розвиток потребує реалізації третинної
профілактики, концентрації психологів на підлітках (юнаках) с вираженими проблемами психосоціальної адаптації та інтеграції у суспільство (навчальними або
поведінковими проблемами). Її основне завдання – корекція або подолання серйозних психологічних труднощів і проблем. Третинна профілактика (психокорекція, психотерапія) включає в себе як соціальні, так і психотерапевтичні заходи
неспецифічного і специфічного характеру. Її контингентом є підлітки з поведінкою
ризику (внутрішнього та зовнішнього характеру), що мають псевдоадаптивної і
дезадаптивні патерни функціонування та розвитку [4].
Третинна профілактика реалізує наступні завдання: системна та рання діагностика особистості та її соціального оточення; надання консультативнодіагностичної, корекційної та соціальної допомоги підліткам та членам їх сімей;
вдосконалення пошуку та прийняття соціальної підтримки, навчання соціальним
навичкам і вмінням подолання стресу, психологічна корекція дезадаптивних па-
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тернів функціонування та розвитку; підвищення особистісного потенціалу (корекція негативної Я-концепції і локус-контролю, розвиток емпатії та афіліації,
корекція соціально- підтримуючих мереж тощо).
Навчання ефективним навичкам взаємодії і надання психологічної допомоги
може здійснюватися у формі різних видів психологічного тренінгу (тренінг
розв’язання проблем, пошуку, сприйняття і надання соціальної підтримки, тренінг
комунікативних навичок, зниження чутливості до відторгнення, психологічна
корекція самооцінки, окремих сфер і всього динамічного комплексу Я-концепції,
мотивація досягнення успіху) та інших форм психокорекційної та психотерапевтичної роботи.
Висновки. 1. Поєднання типологічного та динамічного підходів є евристичним
ресурсом дослідження феномену психічного здоров’я в період підлітково-юнацького
віку. Цей шлях дозволяє пояснити кристалізацію типу психосоціального розвитку
як спрямований і закономірний процес, який пов’язаний з проадаптивними і дизадаптивними компонентами психічного здоров’я. Результати показали, що
варіативно-типологічні особливості психічного здоров’я молоді найбільш тісно
пов’язані з особистісними (мотивація, ціннісні орієнтації, спрямованість, комунікативні властивості), суб'єктними (автономність, саморегуляція, локус контролю)
і соціально-поведінковими (особливості соціального функціонування) характеристиками. 2. Представники неконструктивних (типи «інтернально-домінантний»/«суб'єктно-домінантний» та «доброзичливо-залежний/«залежно-адаптивний») та деструктивних (типи «фрустровано-кризовий» і «дезінтегрований»)
типів психосоціального розвитку мають порушення психічного здоров’я і тому є
потенційними «мішенями» психопрофілактики і психокорекції у підлітково-юнацькому віці. 3. Варіативно-типологічний підхід до проблеми психічного здоров’я
є перспективним напрямком оптимізації процесу надання психологічної допомоги. Її головним завданням є ефективний розвиток особистості на основі перенесення переважної уваги з психокорекції на психопрофілактику. Психологічний
супровід молоді передбачає організацію роботи, спрямованої на оптимізацію психосоціального розвитку та максимальне сприяння становленню психічного здоров’я
особистості у сучасному трансформаційному світі.
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ВАРИАТИВНОСТЬ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПСИХИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
А. В. Шамне (Киев)
Статья посвящена проблеме психического здоровья как фактора конструктивного психосоциального развития личности. Проанализированы благоприятные и неблагоприятные факторы формирования психического здоровья современной молодежи. Обсуждаются содержание,
динамика и преемственность вариативности психосоциального развития личности в периоды
подросткового возраста и юношеского возраста. Особенности психического здоровья молодежи
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связаны с различными вариантами психосоциального развития (конструктивного, неконструктивного, деструктивного). Их основные связи пролегают по линии конструктивное или неконструктивное развитие, направленность на себя или на других людей, опора на себя или в
зависимость от окружения и обстоятельств. Выделены факторы типизации психосоциального
развития и формирования психического здоровья: регуляция личностью поведения и деятельности и ее позиция в системе социальных отношений. Выявлено наличие деформаций психического здоровья у представителей неконструктивного и деструктивного психосоциального
развития. Представлен комплексный подход к психологическому сопровождению, прогнозированию и коррекции неблагополучных путей развития и нарушений психического здоровья
в подростково-юношеском возрасте.
Ключевые слова: психическое здоровье, профилактика, коррекция, тип психосоциального
развития, подростковый возраст, юношеский возраст, взрослость, личность, (не) конструктивный
(деструктивный) развитие.
THE VARIABILITY OF THE PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT AND THE MENTAL
HEALTH OF THE PERSONALITY DURING THE JUVENILE ND THE ADOLESCENT AGE
A. V. Shamne (Kyiv, Ukraine)
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
The article deals with the issue of the mental health as a factor of the constructive psychosocial
development of the personality. The favorable and unfavorable psychological factors are analyzed of
the process of coming of age and the formation of the mental health of the present-day young people.
In that context, the substance, the dynamics and the continuity of the individual variability of the
psychosocial development of the individual during the juvenile and adolescent periods are discussed.
The distinctive features of the mental health of young people are represented by the different variants
of the psychosocial development (constructive, non-constructive and destructive). The relationships
between the types of the psychosocial development and the forms of the mental health of juveniles
and adolescents are determined. The main relationship can be found along the lines of constructive
or non-constructive development, the focus on oneself or others, the reliance on oneself or the
dependence on the milieu and circumstances. The factors of typing of the psychosocial development
and the formation of the mental health are identified: the regulation by the personality of his/her
behavior and activities and his/her position in the system of relationships. The presence of deformations
of the mental health in the representatives of the non-constructive and the destructive psychosocial
development is revealed. A comprehensive approach to the psychological support, forecasting and
correction of unproductive paths of development and disorders of the mental health in the juvenile/
adolescent age is presented.
Key words: mental health, prevention, correction, type of the psychosocial development, juvenile
age, adolescent age, adult age, personality, continuity of development, (non) constructive (destructive)
development.

УДК 152.27

Надійшла 19.09.2017

В. М. ШМАРГУН (Київ)
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У статті розглядаються напрями досліджень в галузі психології здібностей. Обговорюються перспективи онтологічної теорії інтелекту в контексті вивчення ментального
(розумового) досвіду та когнітивних стилів дітей з затримкою психічного розвитку.
Проаналізована необхідність комплексної діагностики інтелектуальних здібностей та
когнітивних стилів як основи ментального розвитку.

© Â. Ì. Øìàðãóí, 2017

130

ISSN 0049-6804. «Врачеб. дело». 2017, № 7

СЕКЦІЯ 2

Ключові слова: розвиток, інтелектуальні здібності, діти з затримкою психічного розвитку, когнітивні стилі, тести інтелекту.

Вступ. Проблема розвитку інтелекту постійно була предметом прискіпливої
уваги вчених. При цьому в стратегіях вивчення психічного розвитку завжди переважало «зовнішнє» вимірювання інтелектуальних показників (психометричний
підхід). Попри це, в останній час вказується на значимість не тільки психометричних показників інтелекту IQ, а й метакогнітивних (когнітивно-стильових) характеристик, а також некогнітивних складових інтелектуальної зрілості індивіда
(ціннісно-мотиваційних, особистісних якостей інтелектуальної діяльності, Дж. Равен, К. Еріксон, В. М. Дружинін, М. А. Холодная). Зокрема, у концепції М. А. Холодної в якості «психічного носія» інтелекту людини виступає «ментальний досвід», а точніше, його структурна ієрархічна організація, яка представляє
когнітивні, метакогнітивні і інтенціональні особливості інтелектуальної діяльності [1].
Відмітимо, що метакогнітивна організація ментального (розумового) досвіду
репрезентує особливості сформованості мимовільного і довільного інтелектуального контролю, метакогнітивної обізнаності і відкритої пізнавальної позиції індивіда. Тобто, мова йде про сформованість механізмів інтелектуальної саморегуляції, оскільки інтелектуальний контроль передбачає усвідомлення індивідом
причинності того, що відбувається, розвиток суб’єктивного відчуття контрольованості подій, рефлективності досвіду, тощо. Тому дослідження структури інтелектуальних здібностей і когнітивно-стильових особливостей в їх співставленні
з вивченням внутрішніх механізмів розумової діяльності є актуальним.
Розв’язання даної проблеми має сприяти поглибленню уявлень щодо формування механізмів мислення у дітей порівнюваних груп. Крім того, маючи достовірні відомості про ці обидві структури, характер їх взаємозв’язку і взаємовпливу
у конкретної людини, можна робити прогноз стосовно багатьох особливостей діяльності індивіда, використовуючи ці дані в цілях прикладної діагностики психічного розвитку.
Мета дослідження – визначення не тільки показників психометричного інтелекту, а й стильових параметрів регуляції інтелектуальної діяльності в їх співставленні, що, на нашу думку, буде сприяти більш повному розумінню внутрішніх
механізмів формування процесів мислення на даному етапі онтогенезу. Отримані
наукові факти мають слугувати глобальній цілі: удосконаленню всієї системи навчання і виховання, основним завданням якої є зростання інтелектуального потенціалу кожної людини.
Методологія. На етапах 2008, 2010, 2013, 2016 рр. у досліджуваних визначалися когнітивно-стилоьові характеристики когнітивного стилю «імпульсивністьрефлективність». В підсумкових дослідженнях когнітивно-стильової поведінки
дітей, крім цього, вивчалися ще два когнітивні стилі: «ригідність-гнучкість пізнавального контролю» та «полезалежність-поленезалежність».
В процесі лонгітюдного дослідження було здійснено також чотири зрізи по
вимірюванню інтелекту. Два перших та підсумковий проводилися за методикою
Д. Векслєра, дитячий варіант (WISC). На етапі 2013 р. застосовувалася методика
Дж. Равена. Використання тесту Д. Веклєра давало можливість прослідкувати не
тільки динаміку загального інтелектуального показника, а й вербальних (перші
шість субтестів шкали) і невербальних (друга половина шкали) здібностей.
Результати та їх аналіз. На рисунке наведені діаграми (а–в) відповідно рокам:
2008, 2010, 2016. Порівнюючи діаграми рисунка відзначимо, що у віковому періоді 7–10 років (діаграма, а) у звичайних дітей переважають вербальні інтелектуальні здібності, у дітей з ЗПР навпаки – невербальні. Протягом навчання та виховання дітей ця тенденція дещо нівелюється, про що свідчить діаграма, б.
У подальшому, на етапі онтогенетичного розвитку 13–14 років, згадана тенденція
в інтелектуальному розвитку дітей з ЗПР докорінно змінюється. Більшу роль у
загальному показнику IQ мають вербальні здібності. Структура інтелектуальних
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здібностей дітей із ЗПР набуває форм і закономірностей, які характерні для інтелекту звичайних дітей. Це може вказувати на те, що ЗПР дітей на початку шкільного навчання більше обумовлена не генетичними, а соціальними факторами.

а

б

в
Діаграми інтелектуальних здібностей:
а – 2008 р.; б – 2010 р.; в – 2016 р.;

– достовірна;

– контрольна;

– звичайні

В наведених діаграмах помітна різниця абсолютних значень показників у дітей
порівнюваних груп, але про це йшлося у наших попередніх публікаціях [3]. Це
чітко видно з діаграм початкового та підсумкового вимірювання інтелекту, які
зображені на рисунке. Проте, в цьому сенсі принагідно відмітити наступну, дуже
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важливу, на наш погляд, закономірність: мова йде про онтогенетичну стабільність
інтелектуальних показників. У нашому дослідженні онтогенетична стабільність
розуміється не як відсутність змін в абсолютних значеннях показників IQ, а відносна стабільність їх перетворення в онтогенезі, тобто стабільність індивідуальних
особливостей дітей протягом всього терміну дослідження.
Отже, лонгітюдні дослідження дають докази певної стійкості інтелектуальних
та когнітивно-стильових особливостей. Оцінки стабільності мають вікову динаміку: зокрема, стабільність показників IQ має тенденцію до зростання, вона тим
вища, чим старші за віком співставлення, та чим менші інтервали між ними. Таким
чином, індивідуальні особливості в когнітивній сфері закономірно змінюються в
процесі розвитку і відзначаються значною внутрішньо-індивідуальною стійкістю,
що вказує на роль факторів генотипу і середовища в походженні цих особливостей на різних стадіях онтогенезу.
Сказане підтверджується даними рангової кореляції по Спірмену за показниками інтелектуальних здібностей при повторних вимірюваннях, наведених в табл.
1. Як видно з табл. 1, на більш чи менш стале місце інтелектуальних здібностей
кожного із досліджуваних в ранзі вказують рангові кореляції. Зокрема, у дослідній групі співставлення структури інтелектуальних здібностей 2008–2010 рр. засвідчує високий коефіцієнт рангової кореляції (r = 0,75; Р < 0,005).
Таблиця 1. Рангові кореляції за показниками інтелектуальних здібностей
між етапами дослідження
Група

Дослідна

Контрольна

Звичайна

Статистичний показник

Роки

2008–2010
2008–2016
2010–2016
2008–2010
2008–2016
2010–2016
2008–2010
2008–2016
2010–2016

(n
(n
(n
(n
(n
(n
(n
(n
(n

=
=
=
=
=
=
=
=
=

35)
34)
34)
35)
28)
28)
35)
35)
35)

r

P

0,75
–0,298
–0,553
–0,196
0,587
–0,51
0,895
0,76
0,834

0,005
0,347
0,048
0,54
0,041
0,09
0,00008
0,004
0,00008

Значущі кореляції отримані також при співставленні показників 2010–2016
рр. (r = 0,553, при Р < 0,05). У дітей контрольної групи значимі кореляції існують
за показниками структури інтелектуальних здібностей 2010–2016 рр. (r = 0,587;
Р < 0,05). У групі звичайних дітей структура інтелектуальних здібностей має ще
більш стабільний характер. Рангові показники цих здібностей всіх трьох вимірів
за тестом Д. Векслєра з високим ступенем значущості корелюють один з одним.
В той же час принагідно зазначити про існування значимих відмінностей в
структурі інтелектуальних здібностей і когнітивних стилів у порівнюваних групах.
Зокрема, у дітей контрольної групи, які відзначалися низьким рівнем навчальної
активності, стильові прояви є менш вираженими. Отже, на низькому рівні
навчальної активності можливо говорити лише про тенденції розвитку
індивідуальних стильових характеристик. Загалом же, як засвідчують результати
нашого поетапного дослідження когнітивно-стильових особливостей дітей,
позитивні стильові якості зростають з переходом дітей на нові, більш високі і
якісні щаблі освіти, і лише тоді оформлюються як стильові властивості.
Це знаходить своє підтвердження і при аналізі кореляцій за стильовими ознаками
і вербальними, невербальними та загальними інтелектуальними показниками,
наведеними в табл. 2. Як видно з табл. 2, у дітей дослідної групи за показниками
рефлективності (якість диференціювань) існують значимі кореляції з показниками
вербального та загального інтелекту. Високого рівня значимості в цій групі також
коефіцієнти кореляції за показниками гнучкості (час інтерференції) та вербальними,
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невербальними і загальними інтелектуальними показниками. Це ж стосується і
якості «поленезалежність», де час виділення простої фігури в складній корелює з
вербальними і невербальними здібностями дітей та загальним показником IQ. Серед
дітей контрольної групи по цьому стилю значимі кореляції навпаки, виражені за
показниками часу. По якостях гнучкості і поленезалежності тенденції схожі.
Таблиця 2. Кореляційні зв’язки за показниками інтелекту та когнітивних стилів
Група

Стиль

вербальний
1
2

Рефлективність
0,158
(n = 23)
Дослідна
Гнучкість
–0,474*
ЗПР
(n = 17)
Поленезалежність
–0,411*
(n = 24)
Рефлективність
–0,661*
(n = 8)
Контрольна Гнучкість
–0,63*
ЗПР
(n = 7)
Поленезалежність
–0,08
(n = 9)
Рефлективність
–0,477**
(n = 32)
Звичайні
Гнучкість
–0,347*
діти
(n = 30)
Поленезалежність
0,32*
(n = 31)

Інтелект
невербальний
1
2

загальний
1
2

0,434*

–0,047

0,294

0,086

0,42*

0,071

–0,82**

0,265

–0,79**

0,09

–0,24

0,397*

0,265

0,343*

0,1

–0,104

0,640*

0,121

–0,657*

–0,093

–0,12

–0,59*

–0,08

–0657*

–0,02

0,24

0,61*

0,596*

0,26

0,43

–0,102

–0,463**

0,370*

–0,484**

–0,207

–0,08

–0,384*

–0,093

–0,365*

0,116

0,36*

0,26

0,17

0,357*

0,45*

П р и м і т к и : 1 – кореляції за часовими параметрами когнітивного стилю, 2 – за додатковим показником. * Р < 0,05. **Р < 0,01.

Стосовно звичайних дітей, то у них часові показники рефлективності високо
корелюють з вербальним, невербальним та загальним інтелектуальним показниками, рівень значимості P < 0,01. Як і в попередніх групах часові характеристики
гнучкості також значимо корелюють з вербальним, невербальним та загальним
інтелектуальним показником. По стильовій ознаці «поленезалежність» значимі
кореляції існують, як за часовими параметрами стилю, так і за показником коефіцієнта навченості в процесі виконання тесту та вербальним і загальним інтелектуальними показниками. Зроблений аналіз ще раз вказує на існування внутрішніх механізмів зв’язку когнітивно-стильових якостей і інтелектуальних
здібностей дітей і підлітків.
Кореляційні зв’язки існують також за показниками певних інтелектуальних здібностей і когнітивно-стильовими характеристиками дітей. Встановлено достовірний
зв’язок полюсу рефлективність з більш високим результатом виконання ряду субтестів. Це перш за все здібності обізнаності, тямучості (субтести 1, 2) рахунковоматематичні (субтести 3, 6), просторово-маніпуляційні (субтести 6–10).
Це стосується дітей всіх груп, при цьому у дітей контрольної групи на відміну від дослідної та звичайних дітей, були більш високі кореляції інтелектуальних здібностей з цим стилем за показниками «помилки», тобто якісної складової
стилю. В інших двох групах, як видно з табл. 2, рефлективність, як стильова якість,
достовірно корелює як з часовими параметрами, так і параметрами якості диференціації приблизно в однакових пропорціях.
Що стосується гнучкості інтелектуального контролю, то ця якість узгоджується з більш високими результатами виконання вербальних субтестів, які в більшій мірі характеризують гуманітарні здібності.
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Не випадково, у деяких дослідженнях вказується на зв’язок когнітивних якостей гнучкості з поленезалежністю [2, 4]. Наші спостереження засвідчують, що
«гнучкі» в меншій мірі відчувають напруження при зміні способу діяльності чи
переходу з одного інформаційного алфавіту на другий. Вони ефективніше долають
стереотипи, більш стійкі до різних перешкод. Зокрема, в дослідній групі найбільш
значимі кореляції інтелектуальних здібностей з часовими параметрами, тобто
швидкістю інтерференції. У контрольній групі навпаки – показник ступеню інтеграції знаково-словесного і сенсорно-перцептивного досвіду виявився більш
пов’язаним з невербальними інтелектуальними здібностями. У звичайній групі
значимі кореляції за показниками цього стилю характерні як для вербальної, так
і невербальної шкал.
Що стосується взаємозв’язку інтелектуальних здібностей і цього когнітивного стилю, то слід відмітити значимі кореляції за цими показниками у досліджуваних. Це узгоджується з даними інших авторів, щодо зв’язку поленезалежності
з певними інтелектуальними здібностями та загальним інтелектом [2]. У дітей
дослідної групи ця якість значимо корелює здебільш з невербальною шкалою
теста Д. Векслера, а також з мнемічними якостями. У дітей контрольної групи
значимі кореляції цієї когнітивної якості відмічені за показниками коефіцієнта
навченості, в субтестах «обізнаність» та «арифметика». В групі звичайних дітей
також більше значимих коефіцієнтів кореляції виявилося за показниками невербальних здібностей, та знову ж таки, за показниками навченості. Попри те, у цій
групі перший показник стилю, час виділення простої фігури в складній, значимо
корелює з арифметичними здібностями та ерудицією.
Як бачимо, коефіцієнти кореляції за показниками інтелектуальних здібностей
та когнітивних стилів віддзеркалюють специфічну картину в кожній із груп. Загалом кореляційний аналіз підтверджує наші припущення стосовно існування
певного співвідношення інтелектуальних здібностей і когнітивних стилів на даному етапі онтогенезу. На існування внутрішніх механізмів такого взаємозв’язку
вказують їх схожа структура, особливості і динаміка у дітей порівнюваних груп,
які відрізнялися різним рівнем метричного інтелекту.
Висновки. 1. В дослідженні підтверджено наше припущення стосовно існування значимих відмінностей в структурі інтелектуальних здібностей і когнітивних стилів дітей із ЗПР та звичайних дітей. Встановлено факт взаємозв’язку
інтелектуальних здібностей і когнітивно-стильових характеристик у дітей досліджуваних груп. Певною мірою це сприяло визначенню природи цих
взаємозв’язків, можливості їх змін, а також їх залежності від інших параметрів і
факторів. Комплексне дослідження показує, що інтеграція пізнавальних функцій
здійснюється в структурі інтелекту, який залежить від функціонального розвитку
і характеризується віковою динамікою. Разом з тим, він визначається і соціальними факторами, в першу чергу навчанням. 2. Статистичний аналіз результатів
лонгітюдного дослідження вказує на те, що у молодшому шкільному віці, при
нормальному психічному розвитку дітей, більший внесок у показниках загального метричного інтелекту становлять вербальні здібності. У дітей із ЗПР навпаки – невербальні, маніпуляційні здібності в більшій мірі наповнюють загальний
інтелектуальний показник IQ. Попри це, в процесі навчання та розвитку цих
дітей, вже на етапі підліткового віку структура їх інтелектуальних здібностей
тяжіє до структури звичайних дітей. Це дозволяє говорити про різну роль генотипу і середовища в становленні і підтримці структури зв’язків когнітивної сфери в нормі і при ЗПР як в молодшому шкільному, так і підлітковому віці та
збереження її цілісності в юності. 3. Встановлено, що окремі інтелектуальні здібності, так само як і показники загального метричного інтелекту, мають стійкий
характер, тобто стале місце в ранзі. Проте, більшою мірою, це характерно для
групи звичайних дітей, тобто. При затриманому психічному розвитку стабільність
інтелектуальних здібностей і показника IQ в цілому менш виражена. З віком,
чим дорослішою стає дитина, когнітивні функції (в тому числі і когнітивностильові показники) у дітей із ЗПР покращуються, що відповідає нормальній
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динаміці психофізіологічного розвитку. В той же час, виражені особливості ЗПР
зберігаються і в віці 16–17-ти років, а можливо і в подальшому житті. 4. Тривалість реакції вибору в дослідженнях когнітивних стилів є індикатором рівня
диференційованості когнітивних структур інтелекту дітей. Разом з тим, інтелект,
як якість цілісної психіки і як інтегральна здібність визначається не тільки швидкістю переробки інформації ЦНС, а й диференційованістю індивідуальної психіки. Саме тому, розумна людина вбачає більше схованих ознак в предметах і
явищах, і може оперувати декількома вимірами об’єктів. 5. Безумовно, проблема
співвідношення розумових здібностей і стильових якостей потребує додаткового
дослідження. Це буде сприяти знаходженню відповіді на питання стосовно ролі
генетичних і соціальних факторів у формуванні певної їх структури, що доповнить наші уявлення про психічний розвиток, інтелект та їх місце в системі людської життєдіяльності.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНТЕЛЛЕКТА И КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ
В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ
В. М. Шмаргун (Киев)
В статье по результатам лонгитюдного исследования детей с задержками психического
развития и обычных детей, обращается внимание на относительно разную структуру интеллектуальных способностей в сравниваемых группах на этапе подросткового возраста. Подчёркивается, что показатели интеллектуальных способностей и когнитивно-стилевых отличий этих
детей имеют постоянный характер, это подтверждают приведенные в статье значимые корреляционные связи между показателями способностей и когнитивно-стилевыми особенностями,
полученные при повторных исследованиях. На этой основе делается вывод о своеобразном
соотношении интеллектуальных способностей и стилевых характеристик детей на данном этапе онтогенеза.
Ключевые слова: развитие, интеллектуальные способности, дети с задержкою психического развития, когнитивные стили, тесты интеллекта.
THE CORRELATION BETWEEN INDICATORS OF INTELLIGENCE
AND COGNITIVE STYLES IN CHILDREN MENTAL DEVELOPMENT
V. M. Shmarhun (Kyiv, Ukraine)
National university of life and environmental sciences of Ukraine
According to the results of longitudinal study of children with delay of mental development
and ordinary children the attention should be given to relatively different structure of intellectual
abilities of children from the target groups during the primary school children’s age period and
teenagers. It was observed that indicators of intellectual abilities and cognitive and style differences
of these children demonstrate sustainable character that are proved by significant correlative
connection according to the indicators of defined abilities and cognitive and style peculiarities of
children, obtained during repeated study. The conclusion is the following: there is a specific correlation
between intellectual abilities and style characteristics of children in this stage of ontogenesis.
Key words: development, children with delay of mental development, intellectual abilities,
cognitive styles, intelligence test.

136

ISSN 0049-6804. «Врачеб. дело». 2017, № 7

УДК 152.942.2

СЕКЦІЯ 2
Надійшла 08.08.2017

А. М. ГРИСЬ1, О. О. ПРОКОФ’ЄВА2

ПЕРЕЖИВАННЯ ЦІЛІСНОСТІ «Я» ЯК ОСНОВА ПСИХІЧНОГО
ЗДОРОВ’Я У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Міжрегіональна академія управління персоналом;
Мелітопольський державний педагогічний університет
<AntoninasGris@gmail.com> <prok.olesya@gmail.com>
1

2

Робота присвячена вивченню проблеми переживання цілісності “Я” як основи психічного
здоров’я підростаючої особистості. Відмічено актуальність дослідження системи
взаємозв’язків Образу Я із іншими структурними особистісними утвореннями. Саме
вони складають цілісність та інтегрованість чи дезінтегрованість переживань у процесі
адаптації особистості до соціокультурного середовища. Висвітлено фрагмент роботи
психолога у рамках запропонованої авторської моделі, зокрема можливості
психодіагностики мішені «Емоцї, відчуття та переживання», що слугує орієнтиром для
подальшої роботи з підлітками. Емпіричним шляхом виявлено підлітків із високим та
середнім рівнями тривожності, агресивності, ворожості, із низькою самооцінкою, таких,
що уникають труднощів, бояться невдач та є фрустрованими. Також виявлено дітей
із високими та середніми показниками ригідності. Стверджується, що найбільш ефективними методами роботи з корекції емоційних порушень та Образу Я є асоціативні
методи, які дають змогу знизити інтенсивнсть застосування захисних механізмів у
процесі пропрацювання негативного досвіду психотравмуючих переживань, який і є
причиною агресивності, тривожності та фрустрації у підлітків. Через їх застосування
реалізується процес самопізнання та саморозуміння, які активізують прагнення до
свідомого оформлення свого «Я».
Ключові слова: образ Я, тривожність, агресивність, психічне здоров’я, цілісність.

Вступ. Більшість напрямків психотерапії основною метою допомоги клієнтам
вбачають набуття ними цілісності та інтегрованості власного Я шляхом самопізнання, саморозуміння та самовдосконалення.
Водночас з практики психотерапії видно, що клієнти схильні пояснювати свої
страждання теперішньою життєвою ситуацією. Їм важко повірити у те, що подія,
яка відбулася багато років тому, дитинство, яке вони не зовсім пам’ятають є
справжньою причиною їх психічного нездоров’я тут і тепер.
Негативний досвід провокує не вирішуваний емоційний конфлікт, який поглинає багато життєвих сил і перешкоджає гармонійній взаємодії тіла, духу і душі.
Тіло, дух, душа – автономні системи функцій. Підсистеми переслідують свої цілі
і підпорядковуються своїм законам. Однак вони інтегровані в єдине ціле. Кожна
підсистема має працювати автономно для того, щоб виконувати свої функції. Водночас вона має координувати з іншими підсистемами, щоб не нашкодити цілісній
системі своїм переважанням чи відрізаністю.
У процесі соціалізуючих впливів дитина поступово відмовляється від важливих частин свого істинного “Я”, наповнюючи зміст свого “Я” очікуваннями з боку
значимих інших. Внаслідок цього виникають болісні внутрішньоособистісні конфлікти та негативні переживання пов’язані із неприйняттям своїх переживань,
страхом бути відкинутим, що викликає тривогу, агресію та інші негативні психічні стани, які порушують психічне здоров’я підростаючої особистості.
Метою статті – вивчення особливостей емоційної сфери сучасних підлітків,
визначення рівня їх дезадаптивних переживань у контексті їх психічного
здоров’я.
Методи та методологія. Дослідження включало кількісний та якісний аналіз
результатів емпіричного вивчення психодіагностичних показників емоційної сфери підлітків як показників їх психічного здоров'я.
З цією метою застосовувалася авторська техніка «Психотерапевтична мішень»,
яка включає послідовність роботи психолога з соціально дезадаптованими непо© À. Ì. Ãðèñü, Î. Î. Ïðîêîô´єâà, 2017
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внолітніми. Створена на основі вивчення досвіду роботи психологів у виховних
колоніях для неповнолітніх [1].
Техніка складається із 8 мішеней, які слугують орієнтиром для психолога у
процесі роботи з девіантами як на психодіагностичному, так і на психотерапевтичному етапах:
1. Мішень “Психологічна травма – Образ Я” соціально дезадаптованих неповнолітніх.
2. Мішень «Емоції, відчуття, переживання - Образ Я», яка і була предметом вивчення в рамках даної публікації.
3. Мішень «Механізми захисту і Образ Я».
4. Мішень «Цінності, установки, переконання та Образ Я».
5. Мішень «Стосунки, ставлення і Образ Я»”.
6. Мішень «Характер і Образ Я».
7. Мішень «Поведінка і Образ Я».
Ця техніка дає змогу:
 побудувати чітку послідовність та структуру роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми;
 вивчати порушені взаємозв’язки у структурі Образу Я, які детерміновані травмами, порушеними стосунками, патогенними переконаннями тощо;
 орєнтуватися фахівцям, у якому напрямку психотерапії слід працювати у відповідності з локалізацією особистсних порушень у тій чи іншій мішені.
У рамках даної статті представимо фрагмент діагностики мішені емоції, відчуття, переживання.
Дослідження проводилося згідно з європейськими стандартами етики психологічних досліджень.
Емпіричну базу дослідження склали підлітки – учні 8-го класу загальноосвітнього навчального закладу № 2 Хмельницької області, м. Шепетівка. Всього в
дослідженні взяли участь 21 дитина (Україна).
Дослідження проводилось на основі чотирьох методик:
1. Самооцінка психічних станів (Г. Айзенка).
2. Методика дослідження самооцінки особистості С.А. Будассі.
3. Опитувальник стану агресії А. Басса-А. Даркі.
4. Методика “Шкала тривожності” для оцінки тривожності підлітків [2, 3].
Результати дослідження. Дослідження показали, що 19 % учнів у класі не є
тривожними, середній рівень тривожності мають 57 % учнів, 24 % учнів у класі
мають високий рівень тривожності.
Фрустрація має місце в 24 % учнів у класі. Із низьким рівнем фрустрації виявлено 10 % учнів. 66 % учнів мають низьку самооцінку, уникають труднощів,
бояться невдач та є фрустрованими.
Спокійні та витримані 38 % учнів класу, середній рівень агресивності мають
43 % учнів, а також 19 % учнів є агресивними, нестриманими, у них є труднощі
при спілкуванні з іншими людьми.
У 19 % учнів виявлено сильно виражену ригідність, що характеризується нездатністю змінювати поведінку, переконання, погляди, навіть якщо вони розходяться, не відповідають реальній ситуації їхнього життя. У 34 % учнів ригідність низька, вони легко переключаються, 47 % учнів мають середній рівень ригідності.
Отже, в даній групі є учні з високою агресивністю та високою ворожістю,
в більшості випадків ці показники взаємопов’язані між собою.
Шкільна тривожність в даній групі є дещо завищеною у 33,34 %, висока 33,34 %
і дуже висока 33,3 %. Самооціночна тривожність низька – 24 %, дещо висока 47 %
та висока 29 %. Міжособистісна тривожність низька 57 %, дещо висока 23 %, висока 14 % та дуже висока 6 %.
У 49 % учнів виявлена дещо завищена тривожність, 24 % висока тривожність,
6 % дуже висока, 21 % учнів має середній рівень тривожності.
Висновки. Результати проведеного дослідження є підґрунтям для подальшої
роботи згідно із запропонованою моделлю адаптації девіантів до сучасного соціо-
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культурного середовища, зокрема пошук взаємозв’язків між психотравмуючим
досвідом і емоційними порушеннями, між Образом Я і соціальними установками,
цінностями, характером та поведінкою, що дасть змогу зрозуміти глибину особистісних порушень неповнолітніх та обрати відповідні методи та прийоми психотерапії. Стосовно виявлених порушень емоційної сфери найбільш ефективними
методами роботи, як показав наш досвід, є асоціативні методи, які дають змогу
зняти початкове психоемоційне напруження та знизити інтенсивність захисних
механізмів психіки через проекцію назовні досвіду психотравмуючих переживань,
який і є причиною агресивності, тривожності, фрустрації та інших негативних
психоемоційних станів у підлітків. Через їх застосування реалізується процес
самопізнання та саморозуміння, які активізують процес свідомого оформлення
свого нового «Я». Перспективою подальших досліджень є комплексне дослідження кожної «Мішені психотерапевтичного впливу» із урахуваннням глибинних
психологічних мехінізмів їх функціонування на практиці.
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ПЕРЕЖИВАНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ «Я» КАК ОСНОВА ПСИХИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
А. М. Грись, О. А. Прокофьева (Киев, Мелитополь)
Работа посвящена изучению проблемы переживания целостности «Я» как основы психического здоровья подрастающей личности. Отмечено актуальность исследования системы
взаимосвязей Образа Я с другими структурными личностными образованиями. Именно они
составляют целостность и интегрированность или дезинтеграцию переживаний в процессе
адаптации личности к социокультурной среде. Освещен фрагмент работы психолога в рамках
предложенной авторской модели, в частности возможности психодиагностики мишени «эмоций,
ощущения и переживания», что служит ориентиром для дальнейшей работы с подростками.
Эмпирическим путем выявлено подростков с высоким и средним уровнями тревожности, агрессивности, враждебности, с низкой самооценкой, избегающих трудностей, таких которые боятся неудач и являются фрустрированными. Также выявлено детей с высокими и средними показателями ригидности. Утверждается, что наиболее эффективными методами работы по
коррекции эмоциональных нарушений и Образа Я являются ассоциативные методы, которые
позволяют снизить интенсивнсть применения защитных механизмов в процессе проработки
негативного опыта психотравмирующих переживаний, который и является причиной агрессивности, тревожности и фрустрации у подростков. С их помощью реализуется процесс самопознания и самопонимания, которые активизируют стремление к сознательному оформления
своего «Я».
Ключевые слова: образ Я, тревожность, агрессивность, психическое здоровье, целостность.
INNER EXPERIENCE OF SELF-INTEGRITY AS THE BASIS
OF ADOLESCENTS’ MENTAL HEALTH
A. M. Hrys1, О. О. Prokofieva2 (Kyiv, Melitopol; Ukraine)
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The work is devoted to the study of the inner experience of self-integrity as the basis of a
growing person’s mental health. Importance to study the system of interrelations of a person’s
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self-image with other structural personal constructs is noted. These interrelations constitute
personal experience wholeness and integration or vice versa disintegration during the person’s
adaptation to the socio-cultural environment. A fragment of a psychologist’s work in the framework
of the proposed author’s model is shown, in particular, psychodiagnostic capabilities of the
“Emotions, sensations and experiences” technique, serving as a benchmark for further work with
adolescents. Adolescents with high and average levels of anxiety, aggressiveness, hostility, low
self-esteem, avoidance of difficulties, frustration have been determined empirically. Adolescents
with high and average rigidity have been also determined. It is argued that the most effective
methods for the correction of emotional disorders and self-image are the association methods
allowing lowering of the use of protective mechanisms during working through a person’s traumatic
negative experience, causing aggressiveness, anxiety and frustration at adolescents. Through their
application, the process of self-knowledge and self-understanding is implemented, activating the
desire to design consciously own Self.
Key words: self-image, anxiety, aggressiveness, mental health, wholeness.
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Depression is a psychiatric disease with a predominant symptom, emotional disturbance,
physical annoyances and difficulties in interpersonal relationships. It can occur at any age,
even in children. About 3 % of all children may experience depression. Depression as a disease
affects the whole body and has an impact on how the child feels, thinks and behaves. These
symptoms are accompanied by a number of other symptoms that affect appetite, sleep, levels
of activity and concentration, children’s self-confidence, and the image they have formed for
themselves. Children with depression are usually sad and generally experience the disease in
a similar way to older people.
Key words: depression, children, family, treatment

The aim of this work is to investigate the impact of child depression on the family
and its treatment by the family to prevent extreme behavior by children.
Methodology. A bibliographic search was made by the Scopus, Medline, Ebsco,
Pubmed, electronic databases. 25 articles from Greek and foreign literature were separated and studied.
Conclusion. The main characteristic of depression is the persistent and constant
feeling of sadness, nervousness and lack of interest from any activity [1, 4, 5, 7, 8].
Depression have devastating consequences on the child’s life, as well as his/her family
and relationships with others, classmates, educators, etc. Depressed, can result in school
failure, alcohol abuse and other addictive substances, and suicide. Children play a
decisive role in coping with child depression. If parents suspect depression, they should
seek specialized help.
The diagnosis is made through the evaluation of the child and his family using psychological tests [2, 3, 10]. Also, help through family meetings with special psychotherapists
of both the child and the family play a vital role in the management of depression.
New psychotherapeutic approaches, such as play therapy, can help the child process
depressed feelings through the game. Drug treatment is rarely given to children in
very severe forms of depression that usually coexist with other illnesses.
© Õðіñòîñ Ê. Іëіàäіñ, Ëàìáðіíі І. Êîðêóòà, Àëåêñàíäðîñ Ã. Ìîíіîñ, 2017
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The role of the school plays a decisive role in coping with childhood depression
[6, 9]. Teachers spend a lot of time with their students and are an important source of
information on children’s mental health and the timely recognition of the symptoms
of depression. More generally, working with the family and the school environment is
essential to overcome depression in the child.
Results. Depression can have devastating consequences on the life of the child
who suffers, as well as in his family and his relationships with others. So, family cooperation, especially parents and teachers, is essential.
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ДІТИ З ДЕПРЕСІЄЮ ТА СІМ’Я
Хрістос К. Іліадіс, Ламбріні І. Коркута,
Александрос Г. Моніос (Фесалонікі, Греція)

Депресія – це психіатричне захворювання, що має переважний симптом, емоційні порушення,
фізичні неприємності та труднощі в міжособистісних відносинах. Це може відбуватися в будьякому віці, навіть у дітей. Близько 3 % всіх дітей можуть відчувати депресію. Депресія як
хвороба вражає все тіло і впливає на те, як дитина відчуває, думає і поводиться. Ці симптоми
супроводжуються рядом інших симптомів, які впливають на апетит, сон, рівень активності та
концентрації, упевненість у дітей та образ, який вони сформували для себе. Діти з депресією,
як правило, сумують і відчувають хворобу подібно до людей похилого віку.
Ключові слова: депресія, діти, сім’я, лікування
ДЕТИ С ДЕПРЕССИЕЙ И СЕМЬЯ
Христос К. Илиадис, Ламбрини И. Коркута,
Александрос Г. Мониос (Фесалоники, Греция)
Депрессия – это психиатрическое заболевание с преобладанием симптомов, эмоциональным
расстройством, физическими раздражениями и трудностями в межличностных отношениях.
Это может произойти в любом возрасте, даже у детей. Около 3 % всех детей могут испытывать
депрессию. Депрессия как болезнь влияет на всё тело и влияет на то, как ребёнок чувствует,
думает и ведёт себя. Эти симптомы сопровождаются рядом других симптомов, которые влияют
на аппетит, сон, уровень активности и концентрации, уверенность в себе и образ, который они
сформировали для себя. Дети с депрессией обычно грустные и могут чувствовать себя аналогично людям пожилого возраста.
Ключевые слова: депрессия, дети, семья, лечение.
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ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ БОЙОВОГО СТРЕСУ
У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Міжрегіональна академія управління персоналом <evoytenko73@gmail.com>
Дослідження спрямоване на розширення наукового розуміння психологічних наслідків
бойового стресу і зміну традиційної дослідницької парадигми у відношенні його впливу
на психологічне здоров’я військовослужбовців. У статті здійснена спроба співвіднесення
семантичних полей понять «стрес» та «бойовий стрес». Розглянуто не лише негативні,
але й позитивні наслідки травматичного стресу. Визначено зміст поняття посттравматичного зростання. Обґрунтовано доцільність застосування позитивно орієнтованого
(екзистенційно-гуманістичного) підходу до оцінки психологічних наслідків бойового стресу. Дослідження створює теоретико-методологічне підґрунтя для розробки заходів
ефективної психологічної реабілітації та реадаптації учасників бойових дій до умов
мирного життя.
Ключові слова: стрес, бойовий стрес, психологічна травма, посттравматичний стресовий розлад, посттравматичне зростання

Вступ. Соціально-психологічна реадаптація учасників військових дій, які перенесли психотравмуючий вплив бойового стресу, є надзвичайно актуальною
практичною, науковою та соціальною проблемою для українських реалій: тисячі
осіб із досвідом бойового травматичного стресу повернулися додому.
Особливості перебування військовослужбовців у бойових умовах призводять
до виникнення соціально-психологічного стану, який характеризується втратою
особистісної цілісності та віри у свою соціальну роль. Після повернення військових із зони бойових дій наслідки стресу, пов'язаного з війною, поєднуються зі
стресом, що виникає через необхідність їх реадаптації до життя у мирних умовах.
Психіка людей, пристосована до бойових умов, виявляється не готовою до мирного життя, до прийняття існуючих соціальних цінностей, до оцінки військових
подій різними категоріями громадян та ін. Через порушення здатності учасників
бойових дій до ефективної участі у складній соціальній взаємодії, до самореалізації виникає загроза їх вторинної психотравматизації, розвитку різних форм асоціальної поведінки. Тому розуміння психологічних наслідків участі у бойових діях
має чимале практичне значення для обґрунтування заходів ефективної психологічної реабілітації та реадаптації учасників бойових дій до умов мирного життя.
Мета статті – розширити науково-практичне розуміння психологічних наслідків участі військовослужбовців у бойових діях для зміни традиційної дослідницької парадигми у відношенні наслідків бойового стресу із суто клінічної на
позитивно орієнтовану.
Теоретична частина. Аналіз наукових праць свідчить, що наслідки участі військовослужбовців у бойових діях трактуються сучасними дослідниками з кількох
позицій. Основна увага науковців, у першу чергу, традиційно сконцентрована на
патологічних змінах.
Результати ряду вітчизняних і зарубіжних сучасних досліджень (О. А. Блінов,
Р. В. Кадиров, О. Г. Караяні, Л. А. Кирієнко, З. Г. Кісарчук, О. М. Кокун, Є. О. Лазебна, Н. В. Тарабріна та ін.) свідчать, що учасники бойових дій отримують серйозні психологічні травми, які здатні призвести дo широкого спектру негативних
© Î. Â. Âîéòåíêî, Ò. Ë. Òêà÷óê, 2017
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наслідків – від порушення сну та емоційної нестабільності дo серйозної патології
психіки.
Проведений нами теоретичний аналіз показує, що у психології немає єдиної
класифікації психічних реакцій та станів військовослужбовців в умовах бойових
дій. Останнім часом дослідники все частіше визначають стан, пережитий воїном
у бою, як стрес [4, 8, 9].
Під стресом розуміється комплекс біохімічних, фізіологічних, психологічних,
поведінкових реакцій людини на різноманітні несприятливі впливи [6, 8, 13, 14].
У найбільш загальному значенні термін «стрес» використовують для позначення
станів, які характеризуються сильним напруженням, і, за словами Г. Сельє, є неспецифічною відповіддю організму на будь-який екстремальний фактор, що допомагає йому пристосуватися до ситуації, подолати труднощі [13].
Бойові дії завжди супроводжуються підвищеним стресовим впливом на психіку військовослужбовців. Ситуації, що загрожують життю та фізичному здоров’ю
військовослужбовця; випадки загибелі бойових товаришів; жахливі картини смерті та людських страждань; участь у жорстокому насильстві; знищення супротивника – все це вимагає величезного напруження фізичних і психологічних сил. О. Г. Караяні та співавт. [4] розглядають бойовий стрес як складний процес адаптаційної
активності людського організму в умовах бойової обстановки, що є механізмом
комплексної мобілізації організму для дій в небезпечних умовах, який полягає у
напрузі механізмів саморегуляції і формуванні пристосувальної поведінки.
Аналіз наявних у літературі даних показує, що виникнення негативних
психологічних наслідків прямо залежить від інтенсивності бойового стресу. Дослідники зазначають, що до бойового стресу невисокої інтенсивності більшість
військовослужбовців, як правило, здатні ефективно адаптуватися. На початковому етапі бойовий стрес може навіть сприяти підвищенню їх бойової активності.
Перебування психіки під впливом стресових чинників підвищеної інтенсивності
у бойових умовах, може перерости у бойову психічну травму з тяжкими наслідками для здоров’я людини [4, 6, 8, 15].
Серед головних причин психотравматизації під час бойових дій вчені визначають перманентну загрозу смерті і тяжких тілесних ушкоджень, необхідність
діяти всупереч інстинктам самозбереження, ігноруючи потреби власного організму [4]; «злам адаптаційного бар'єру», якщо сила або тривалість несприятливих
зовнішніх впливів перевищує індивідуальні пристосувальні можливості військовослужбовців, що супроводжується інтенсивним страхом, гострим відчуттям безпорадності та втрати контролю, когнітивними змінами та змінами у способах
регуляції афектів [3]; травматичну стресову подію, яка характеризується раптовістю, руйнівною силою, інтенсивністю [15]. Наслідком дії таких стресорів стають
порушення у психічній сфері людини аналогічно до порушень у соматичних процессах.
О. М. Кокун зі співавт. [8] підкреслюють роль особистісного адаптаційного
потенціалу у швидкості виснаження функціональних резервів організму. Автори
вказують також на те, що завдяки стресовому механізму в пам’яті закріплюються
нові емоційно-поведінкові навички і стереотипи, що мають першочергове значення для збереження життя, але «бойовий стрес, в той же час, є станом дестабілізуючим, передпатологічним, який обмежує функціональний резерв організму,
чим збільшує ризик дезінтеграції психічної діяльності та стійких соматовегетативних дисфункцій» [8, с. 45].
Таким чином, поняття «стрес» розглядають, спираючись на гомеостатичну
модель функціонування організму, відповідно до якої стресори є стимулами, що
мають мобілізуючий характер, активують загальний адаптаційний синдром, тоді
як поняття «бойовий стрес» співвідноситься з психотравмуючим впливом: порушеннями, розладами, психопатологічними реакціями.
Є. О. Лазебна та співавт. [9] вказують, що зазвичай гостра реакція на травматичний стрес відчувається деякий час (від кількох днів до місяця), після чого
більшість військовослужбовців повертається до звичайного стану. Однак вплив
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пережитого продовжує тиснути на психосоматичну сферу особистості, дезорганізуючи її та змінюючи духовні цінності.
Комплекс симптомів, викликаних впливом на психіку бойового стресу, називають синдромом посттравматичних стресових розладів (ПТСР) [3, 11, 12, 15].
Дослідники вказують на те, що негативні наслідки психотравмуючого бойового
стресу проявляються у різноманітних, ще не вивчених до кінця формах. Спробуємо узагальнити можливі реакції, що визначають зміст посттравматичного стресового розладу [1, 3, 4, 7, 9–12, 15]: 1) гіперзбудливість (порушення сну, підвищена дратівливість, різкі коливання настрою, тривожність, нав’язливі спогади,
фобічне уникнення ситуацій, що асоціюються із травматичними); 2) періодичні
приступи депресивного настрою (втрата сенсу життя; виникнення відчуття наближення катастрофічних змін в житті, швидкої смерті; втрата відчуття самоідентичності; відчуття внутрішньої дезінтеграції; почуття провини; почуття безпорадності); 3) риси істеричного реагування (параліч, сліпота, глухота, нервовий
тремор). З часом цей стан не лише не зникає, але проявляється несподівано на
фоні загального благополуччя з нарощуванням інтенсивності. ПТСР має невизначені, індивідуальні механізми запуску і загальні закономірності перебігу, до
яких відносяться і незворотні явища (трансформація особистості під впливом
алкоголю та наркотиків, суїциди, підвищений травматизм тощо).
Отже, посттравматичний стресовий розлад є відстроченою за часом психопатологічною комплексною реакцією на психотравмуючу подію, що сформувалась
у цілісний синдром і представляє собою один із можливих наслідків бойового
стресу, що є найбільш важким.
Спостереження О. Г. Караяні [4] за поведінкою учасників бойових дій і бесіди з ними показали, що сформований у них у бойовій обстановці комплекс особистісних змін трансформується у своєрідний комплекс «воєнізованої психіки»,
для якого характерні специфічні феномени у сфері потреб, в області ціннісних
орієнтацій і соціальної взаємодії:
1. Повернення в мирну обстановку актуалізує у ветеранів ряд потреб, що мають
універсальний характер і надзвичайний ступінь вираженості. По-перше, виникає яскраво виражене бажання бути зрозумілим. Колишні воїни хочуть контактувати з оточенням, мати зворотний зв’язок та чітке підтвердження їхньої
боротьби за корисну справу, морального виправдання їх участі у насильстві,
що через захисний механізм раціоналізації позбавляє комплексу провини, робить спогади менш травмуючими. По-друге, актуалізується потреба у соціальному визнанні, отриманні високої оцінки особистих зусиль, внутрішніх перемог
над собою. По-третє, виникає прагнення бути прийнятим у систему соціальних
зв'язків і відносин мирного життя з більш високим, ніж раніше, соціальним
статусом і очікування особливого ставлення до себе з боку оточуючих через
виконання під час бойових дій більш соціально значущої справи.
2. У психологічній картині емоційних переживань учасників бойових дій, спостерігається своєрідний шок при зіткненні з реаліями мирного життя. Усвідомлення того, що в той час, коли вони ризикували життям, у країні нічого
не змінилося, суспільство навіть не помітило їх відсутності, може приголомшити, привести до серйозних психічних розладів у ветеранів війни, спровокувати виникнення відчуття ворожості соціального оточення, сприяти вторинній психотравматизації.
3. Суттєвою психологічною характеристикою учасників бойових дій є зниження
порогів чутливості до соціальних впливів. З психологічної точки зору, вони
стають ніби оголеними, вразливими. Як наслідок виникає почуття відчуження, ізольованості, проблеми зі спілкуванням, у тому числі з близькими. У
відносинах превалюють різкість, негативізм, підвищена вимогливість, демонструється розрив відносин.
Ігнорування перерахованих тенденцій та особливостей психічного життя учасників бойових дій створює передумови для виникнення складних психологічних
і соціальних наслідків.
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Аналіз наявних у науковій літературі даних показує, що вплив бойових дій
може стати причиною виникнення не лише негативних, а й позитивних змін у
психічній діяльності військовослужбовця. Ряд сучасних дослідників вказують на
феномен позитивних або адаптаційних змін особистості внаслідок пережитої психотравмуючої події [2, 4, 12, 16, 17].
О. Г. Караяні [4] підкреслює, що позитивні трансформації можуть мати місце
в учасників лише успішної бойової діяльності, яку вважають соціально цінною і
значущою. На думку автора, можна очікувати такі позитивні наслідки від участі
в бойових діях: підвищення вмілості, досвідченості, професіоналізму; особистісний
ріст і самореалізація людини, які проявляються в підвищенні самоповаги, відчуття власної цінності, впевненості в своїх силах, в умінні володіти собою; зміцнення фізичного здоров’я і сили; підвищення соціального статусу, що виражається в більш поважному ставленні до інших ветеранів, визнання їх заслуг.
Останнім часом у науковій літературі з’явилося поняття посттравматичного
зростання, яке науковці розглядають як результат боротьби особистості з травматичним стресом, що полягає у трансформації Я-концепції і світогляду особистості через когнітивну обробку травматичного досвіду [2, 16, 17]. Поява цього
терміну обґрунтована низкою емпіричних досліджень, які доводять, що внаслідок
травматичної події лише меншість осіб (приблизно 10–35 %) демонструють негативні зміни у вигляді постравматичного стресового розладу, більшість, навпаки,
має досвід позитивних або адаптаційних змін особистості [16, c. 113].
На думку дослідників, позитивні ефекти посттравматичного зростання проявляються у трьох групах позитивних змін: зміни в самосприйнятті та самоставленні, зміни в міжособистісних відносинах та зміни життєвої філософії [2, 17].
Зміни у сприйнятті себе виражаються у зростанні емоційної експресивності,
у значно більш позитивному ставленні до себе. Особи відчувають себе більш досвідченими, сильними, впевненими в собі, здатними прийняти існуючий порядок
речей та гідно зустріти майбутні складнощі.
Зміни в міжособистісних відносинах виражаються у більш глибокому сприйнятті важливості сімейних зв’язків, підвищенні цінності інших, особливо найближчих родичів та друзів. Спостерігається значне збільшення співчуття до інших,
встановлення ближчих відносин з оточуючими, зростання готовності до безпосереднього вираження почуттів та саморозкриття.
Зміни в життєвій філософії виражаються у зміні життєвих пріоритетів, умінні цінувати життя в цілому та в дрібницях, духовному рості та мудрості. Особи,
що демонструють позитивні зміни такого типу повідомляють про підвищення
цінності власного життя і кожного нового прожитого дня. Вони здатні серйозно
переосмислити власні пріоритети та визначити, що дійсно важливо для них у
житті. Окрім цього, спостерігається поява нових можливостей, здатності та бажання здійснити позитивні зміни в житті, знайти нові інтереси.
Дослідники акцентують увагу на тому, що позитивні зміни обов’язково потребують надзвичайної стресової події, руйнування фундаментальних життєвих
схем і підкреслюють, що позитивні наслідки травматичного досвіду не означають
автоматично відсутність негативних наслідків [17].
Отже, посттравматичне зростання передбачає вихід за межі колишнього рівня
адаптації, психологічного функціонування або розуміння життя. Розуміння даного феномену є важливим для підвищення ефективності заходів психокорекції,
реабілітації та психотерапії учасників бойових дій.
Методологія. Специфіка мети та організації дослідження зумовили доцільність
використання дескриптивної методології. Матеріал дослідження зібраний на основі аналізу наукових публікацій провідних сучасних фахівців у галузі військової
психології за останні десять років. Здійснена спроба співвіднесення семантичного поля понять «стрес» та «бойовий стрес» з метою з’ясування специфіки впливу
бойового стресу на військовослужбовців, визначено сучасні тенденції в оцінці
його психологічних наслідків.
Висновки. Аналіз наявних у літературі даних показав, що існують різні підходи до оцінки психологічних наслідків бойового стресу. Основна увага науковців,
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у першу чергу, сконцентрована на негативних змінах, серед яких посттравматичний стресовий розлад є найбільш важким. Поряд із негативними емоційними
станами: відчаєм, фрустрацією, апатією – виникає ризик розвитку у ветеранів
особистісних трансформацій, формування викривленої, патологічної картини світу, конфліктної поведінки. Ряд сучасних дослідників вказують на феномен позитивних або адаптаційних змін особистості внаслідок пережитої психотравмуючої події. Викликає чималий інтерес феномен посттравматичного зростання як
результат боротьби особистості з травматичним стресом, що полягає у трансформації Я-концепції і світогляду особистості через когнітивну обробку травматичного досвіду. Розуміння характеру психологічних наслідків бойового стресу важливе для підвищення ефективності заходів психологічної реабілітації учасників
бойових дій.
Перспективи подальших досліджень ми бачимо у вивченні психологічних і
соціально-психологічних предикторів посттравматичного зростання, розробці моделей процесу зростання та їх ключових компонентів, висвітленні взаємозв’язку
посттравматичного зростання та посттравматичного стресового розладу.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БОЕВОГО СТРЕССА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Е. В. Войтенко, Т. Л. Ткачук (Киев)
Исследование направлено на расширение научного понимания психологических последствий боевого стресса и изменение традиционной исследовательской парадигмы в отношении
его влияния на психологическое здоровье военнослужащих. В статье предпринята попытка
соотнесения семантических полей понятий «стресс» и «боевой стресс». Рассмотрены не только
негативные, но и позитивные последствия травматического стресса. Определено содержание
понятия посттравматического роста. Обоснована целесообразность применения позитивно
ориентированного (экзистенциально-гуманистического) подхода к оценке психологических
последствий боевого стресса. Исследование создает теоретико-методологический фундамент
для разработки методов эффективной психологической реабилитации и реадаптации участников боевых действий в условиях мирной жизни.
Ключевые слова: стресс, боевой стресс, психологическая травма, посттравматическое стрессовое расстройство, посттравматический рост.
PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF COMBAT STRESS ON MILITARY SERVICEMEN
O. V. Voitenko, T. L. Tkachuk (Kiev, Ukraine)
Interregional Academy of Personnel Management
The aim of the study is broadening the scientific understanding of the psychological effects of
combat stress and also changing the traditional research paradigm regarding its impact on the
psychological health of military servicemen. The article attempts to correlate the semantic fields of
the concepts of stress and combat stress. Both negative and positive effects of traumatic stress are
considered. A definition of post-traumatic growth is provided. The expediency of using a positively
oriented (existential-humanistic) approach to assessing the psychological effects of combat stress is
substantiated. The research creates a theoretical and methodological basis for the development of
effective psychological rehabilitation measures for combatants in conditions of peaceful living.
Key words: stress, combat stress, psychological trauma, post-traumatic stress disorder, posttraumatic growth.

УДК 159.923.2 (043.3)

Надійшла 10.08.2017

В. А. ДОРІЧЕНКО (Київ)

САМОРОЗКРИТТЯ ЯК ІНДИКАТОР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЙ
Міжрегіональна академія управління персоналом <vita-do@ukr.net>
У практиці та теорії підготовки сучасних українських військовослужбовців відсутній
ефективний досвід здійснення підтримки та супроводу цивільного населення в зоні проведення миротворчих операцій. Саме тому актуальними є дослідження, які розкривають
аспекти психологічної підготовки військовослужбовців до здійснення миротворчих операцій в контексті збереження ними психічного здоров’я та позитивного впливу на цивільне населення. Матеріалом для написання статті стала робота психологом на курсах підготовки офіцерів цивільно-військового співробітництва, яке має три основні
функції: допомога місцевому населенню, організація взаємодії з місцевою владою, волонтерами, міжнародними організаціями та допомога підрозділам Збройних Сил України.
Стаття присвячена проблемі виявлення основних складових психологічної підготовки
військовослужбовців до здійсненні миротворчих операцій. В статті здійснено аналіз
поглядів науковців щодо таких складових психічного здоров’я, як саморозкриття і його
значення в процесі комунікації, подано результати дослідження особливостей саморозкриття офіцерів цивільно-військового співробітництва, проаналізовані стратегії
подолання стресових ситуацій офіцерами. Експериментальне дослідження саморозкрит© Â. À. Äîðі÷åíêî, 2017
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тя офіцерів здійснювалось протягом 3 років шляхом організації та проведення тренінгів для військовослужбовців. Навчання на курсах пройшли 1200 учасників. Емпіричну
вибірку склали 30 офіцерів (5 жінок і 25 чоловіків) цивільно-військового співробітництва
віком 30–45 років.
Ключові слова: саморозкриття, асертивність, стратегії подолання стресових ситуацій.

Вступ. Кризові ситуації у суспільстві, особливо воєнні дії, негативно впливають
на поведінку населення. Воно переживає стрес, розгубленість, безпорадність від
неможливості уникнути драматичних подій. З’являється прошарок людей, яких
можна назвати потерпілими від наслідків, жертвами, такими, що стали свідками
трагедій або негативних явищ і тому є психологічно травмованими. В силу неможливості подолати тяжкі наслідки воєнних дій, люди, які проживають на цій
території, не усвідомлюючи того, можуть здійснити травматизацію навіть тих, хто
хоче їм допомогти. Це означає, що потрібно розробляти стратегії підготовки офіцерів для ефективної соціальної взаємодії з населенням, які б сприяли відновленню травмованих людських ресурсів, покращенню їх психічного здоров’я та активізували б ресурси психологічного самовідновлення власне військовослужбовців.
Актуальність запиту потребує фахівців, які володіють не тільки високим рівнем бойової підготовки, а й таких, які володіють методами оптимізації психічного здоров’я, а саме – ефективною комунікацією з мирним населенням в кризових
ситуаціях, навичками психологічної саморегуляції та допомоги постраждалим під
час бойових дій.
Психологічна робота з військовими [3] на даний час включає в себе створення
психологічної служби та розвитку її концепції, що передбачає введення штатних
посад психологів, а також відкриття центрів і пунктів психологічної допомоги та
реабілітації, підрозділів психологічного відбору, науково-дослідних центрів, що
розробляють проблеми найбільш ефективного застосування потенціалу психології
в умовах військової діяльності. Значний внесок у розробку теоретичних основ проведення психологічної роботи у військах протягом останніх десятиліть внесли такі
фахівці в галузі військової психології, як А. Я. Анцупов, Б. Ц. Бадмаев, А. В. Барабанщиків , Д. В. Гандер, М. І. Дьяченко, О. І. Жданов, Л. Ф. Железняк, А. Г. Караяном, М. П. Коробейников, П. А. Корчемний, Г. Д. Луков, В. Ф. Перевалов та ін.
Мета статті – висвітлити результати емпіричного дослідження психічного
здоров’я військовослужбовців при здійсненні миротворчих операцій через такі
індикатори як саморозкриття та стратегії подолання стресових ситуацій. Це дозволить виявити основні складові психологічної підготовки офіцерів для їх ефективної комунікації з мирним населенням.
Теоретична частина. Військове керівництво основними завданнями роботи
офіцерів з цивільним населенням у зоні проведення миротворчих операцій ставить
наступні:
– взаємодія з місцевим органами самоврядування для вирішення нагальних
проблем у населеному пункті;
– допомога місцевому населенню у вирішенні поточних проблем;
– координація волонтерських організацій з метою покращення ситуації в осередку;
– взаємодія з міжнародними організаціями для сприяння оптимізації ситуації
у населеному пункті тощо.
Виконання цих завдань потребує додаткових компетенцій, серед яких найбільшу вагу займають компетенції ефективної комунікації в кризових ситуаціях.
Однією з основних умов ефективної комунікації є адекватне ситуації та ресурсам
особистості саморозкриття у взаємодії.
Під саморозкриттям розуміється повідомлення особистої інформації іншій
особі або групі в безпосередній або опосередкованій формі.
Зміст саморозкриття можуть складати думки, почуття людини, факти її біографії, поточні життєві проблеми, стосунки з оточуючими людьми, враження,
життєві принципи тощо [5].
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У зарубіжній психологічній літературі саморозкриття досліджується складовою психічного здоров'я (А. Сальтер, Е. Фромм, К. Хорні, К. Юнг), властивістю
особистості, процес становлення якої нерозривно пов'язаний із набуттям нею
зрілості (Ф. Перлз, Е. Шостромм), самостійним психологічним утворенням (Д.
Джонсон, С. Джурард, Д. Маєрс).
Як показали дослідження В. Дерлеги, Я. Гжелака, І. П. Шкуратової, саморозкриття може бути засобом збереження психічного здоров'я завдяки наступним
складовим [5, 6]:
– емоційна розрядка, що є наслідком вияву своїх почуттів в процесі саморозкриття. Результатом її є зниження гостроти переживань і психічного напруження;
– прояснення проблемної ситуації через її вербальний аналіз. Викладаючи іншому певні факти, людина їх структурує, інтерпретує, що веде до кращого
розуміння їх самим оповідачем;
– отримання емоційної підтримки від співбесідника. Вона суттєво знижує психічне напруження людини і постає головною метою сповідальних форм саморозкриття. Саме завдяки цьому саморозкриття прийнято вважати основою
психічного здоров’я особистості;
– отримання реальної допомоги від партнера, яка виражається в пораді або конкретних діях, спрямованих на вирішення проблемної ситуації.
Суб’єкт саморозкриття або отримує готову модель поведінки, що полегшує
процес його саморегуляції, або передає частину своїх обов’язків іншому, що також
сприяє кращій регуляції поведінки.
М. М. Ночевник [6] зазначає, що саморозкриття є необхідною умовою для
розвитку особистості, залучення її до суспільства, вироблення адекватного ставлення її до світу і до самої себе. Відверта бесіда з друзями, близькими, знайомими може в значній мірі впливати на світогляд, моральні переконання людини.
Крім цінності для самого суб’єкта, саморозкриття важливе для оточуючих. Інформація про індивіда сприяє визначенню ними ситуації, дає можливість зрозуміти,
що партнер буде очікувати від них і що можуть очікувати від нього оточуючі [5].
Для реалізації саморозкриття важливою є якість асертивності. Асертивність
постає одним з найважливіших індикаторів психічного здоров’я особистості.
Психологи використовують термін «асертивність» як синонім упевненості [1].
У перекладі з англійської мови слово «assert» означає «стверджувати наполегливо, переконливо, упевнено». Це здатність людини впевнено і з гідністю відстоювати свої права, не зневажаючи при цьому прав інших людей.
Ідея асертивності передбачає формування в особистості якості поведінки, завдяки якій вона може володіти вмінням прямо говорити про свої бажання і вимоги, висловлювати власну точку зору, не боячись заперечувати, наполягати на
своєму; володіти тактиками відмови таким чином, аби при цьому не порушувалися права інших людей.
Методологія. Матеріалом для написання статті стала робота психологом на
курсах підготовки офіцерів цивільно-військового співробітництва. Підрозділ має
похідну назву «сіміки» – скорочення від civil-military cooperation і досить поширену практику миротворчих місій у світовій спільноті, яка тепер застосовується
і в Україні.
Експериментальне дослідження саморозкриття офіцерів здійснювалось протягом трьох років шляхом організації та проведення тренінгів для військовослужбовців. Загалом навчання на курсах пройшли 1200 учасників.
Емпіричну вибірку склали 30 офіцерів цивільно-військового співробітництва
віком 30–45 років. Серед учасників було 5 жінок і 25 чоловіків.
Було використано наступні методики:
– методика оцінки самоконтролю в спілкуванні М. Снайдера [5];
– стратегії подолання стресових ситуацій (SACS) С. Хобфола [2].
Результати та їх аналіз. Результати дослідження оцінки здатності до саморозкриття виявились наступні (табл. 1).
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Таблиця 1. Результати дослідження самоконтролю в спілкуванні (n = 30)
Рівні самоконтролю за М. Снайдером [5]

%

Низький комунікативний контроль, тобто поведінка стійка і людина не вважає
за потрібне мінятися залежно від ситуації. Особа здатна до щирого розкриття в
спілкуванні, від чого її інколи вважають «незручною» внаслідок прямолінійності
Середній комунікативний контроль. Людина щира, але не стримана в своїх
емоційних проявах. Проте бере до уваги поведінку оточуючих людей
Високий комунікативний контроль. Особа легко входить в будь-яку роль, гнучко
реагує на зміну ситуації, добре відчуває і може передбачати враження, яке складає
на тих, хто її оточує

13

60
27

Згідно отриманих даних можна констатувати досить низький відсоток офіцерів, здатних до відкритого та щирого саморозкриття – лише 13 %. Тоді як майже
третина навпаки – добре володіють самоконтролем і контролюють враження, яке
складають на оточуючих. Основну групу складають офіцери із середнім рівнем
здатності до саморозкриття. На нашу думку, це є позитивною тенденцією.
Проте, оскільки основним завданням офіцерів є встановлення ефективного
контакту з мирним населенням та міжнародними організаціями, бажано було б
дещо посилити здатність офіцерів до щирого саморозкриття, що могло б позитивно вплинути як на ефективність комунікації, так і на оптимізацію психічного
здоров’я офіцерів.
Результати дослідження стратегії подолання стресових ситуацій виявились
досить цікавими (табл. 2).
Таблиця 2. Результати дослідження стратегій подолання стресових ситуацій (n = 30)
Стратегії подолання стресових ситуацій за С. Хобфолом [2]

Асертивні дії
Входження в соціальний контакт
Пошук соціальної підтримки
Обережні дії
Импульсивні дії
Уникання
Непрямі дії (маніпуляція)
Асоціальні дії
Агресивні дії

В, %

С, %

Н, %

20
46
35
43
21
32
25
21
11

72
40
44
49
47
47
68
54
64

8
14
21
8
32
21
7
25
25

Як бачимо, високий рівень асертивності притаманний лише одній п’ятій досліджуваних. Це, на нашу думку, тенденція, яка варта покращення: впевнено заявляти про свої цілі, наміри і потреби є цінним аспектом збереження психічного
здоров’я і досить важливою компетенцією офіцера, тоді як недолік асертивності
може призвести до нечіткої, викривленої комунікації з незрозумілими намірами
та позиціями, і в подальшому – до маніпуляції.
Позитивною з точки зору психічного здоров’я, на нашу думку, є виражена на
високому рівні тенденція в стресових ситуаціях вступати в соціальний контакт
та шукати соціальну підтримку – 46 % та 35 % високого рівня. Нам здається, що
це і наслідок радянських традицій колективізму – в складній ситуації спиратись
та шукати допомоги товариша, і, ймовірно, досить розвинена структура психологічного супроводу, яка постійно наголошує на важливості комунікативної активності у стресовій ситуації. Також слід зауважити, що основна маса офіцерів – сімейні люди, тому досвід родинної підтримки і віри в те, що в складній ситуації
можна сподіватись на допомогу є суттєвим для розвитку конструктивної стратегії подолання стресу – пошуку соціального контакту.
Якщо високий рівень обережних дій (43 %) та низький – імпульсивних (32 %)
у стресовій ситуації цілком логічно можна пояснити загальними якостями до-
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свідченого військовослужбовця – обережністю та стриманістю, то занепокоєння
викликають дві деструктивні тенденції в подоланні стресових ситуацій – досить
високий відсоток уникання (32 % високого рівня та 47 % середнього) та непрямих
дій, тобто маніпуляції (25 % високого рівня та 68 % середнього). Можна навіть
сказати, що лише 7 % офіцерів готові в стресовій ситуації обійтись без маніпуляцій, тоді як основна маса вважає їх ефективною формою подолання стресу.
Це актуалізує вищезгадану проблему асертивності: коли має місце низька
здатність до прямого, чесного і відкритого контакту, тоді, зазвичай, люди вдаються до маніпуляцій, щоб непрямим шляхом отримати бажане.
Таким чином, необхідність посилення асертивності та зниження маніпулятивних тенденцій при зіткненні зі стресовою ситуацією, здаються нам важливими
психологічними завданнями в аспекті збереження психічного здоров’я при підготовці офіцерів до взаємодії з мирним населенням, структурами влади та міжнародним організаціями в зоні АТО.
Щодо асоціальних та агресивних дій у стресовій ситуації, то слід зауважити,
що лише четверта частина досліджуваних здатна їх уникнути. Тоді як високий
відсоток середнього рівня (54 % та 64 %) та високого (21 % – асоціальні дії) вказує на те, що основна маса може допустити в стресовій ситуації окремі прояви
асоціальності – скажімо, тиск, погрозу або ту ж маніпуляцію. Це ще раз вказує
на необхідність просвітницької та тренінгової роботи з офіцерами, метою якої має
бути спрямованість на розвиток відкритої, прямої і чесної комунікації, тобто регульованого, адекватного ситуації та ресурсам особистості саморозкриття у взаємодії. Саме така комунікація буде сприяти збереженню психічного здоров’я обох
учасників комунікації.
Численні лекції, бесіди та тренінги по підготовці офіцерів до взаємодії з мирним населенням виявили дефіцит відкритого і щирого спілкування офіцерів в
колі однодумців, коли можна поділитись думками, відчуттями та спогадами. Багато офіцерів відкривали для себе цінність невимушеної бесіди та ефект полегшення і довіри, які вона давала.
Висновки. Для підвищення якості психічного здоров’я військовослужбовців
та їх ефективної комунікації з мирним населення важливими психологічними
завданнями постають наступні: 1) сприяти посиленню асертивності та зниженню
маніпулятивних тенденцій при зіткненні зі стресовою ситуацією; 2) спонукати в
складних ситуаціях ділитись переживаннями і цінностями, оскільки це згуртовує,
об’єднує і знімає бар’єри у спілкуванні. Метою психологічної підготовки має бути
спрямованість на розвиток відкритої, прямої і чесної комунікації, тобто регульованого, адекватного ситуації та ресурсам особистості саморозкриття у взаємодії,
що позитивно впливає на обидві сторони комунікації. Саме така комунікація може
сприяти відновленню травмованих людських ресурсів, активізувати можливості
самозбереження військовослужбовців, та бути ефективною при виконанні поставлених завдань в зоні проведення миротворчих операцій.
Висловлюю вдячність начальнику Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України полковнику Олексію Олексійовичу Ноздрачову за ефективну організацію і керування курсами, підполковнику Наталії Юріївні Семенюк за
активну участь у створенні та супроводі курсів, психологу Ірині Леонідівні Борисовій за плідну співпрацю і колегіальну підтримку під час роботи на курсах.
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САМОРАСКРЫТИЕ КАК ИНДИКАТОР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
В. А. Дориченко (Киев)
В практике и теории подготовки современных украинских военнослужащих отсутствует еффективный опыт осуществления поддержки и сопровождения гражданского населения в зоне проведения миротворческих операций. Именно поэтому актуальными являются исследования, которые
расскрывают аспекты психологической подготовки военнослужащих для осуществления миротворческих операций в контексте сохранения ими психического здоров’я и позитивного воздействия
на гражданское население. Материалом для написания статьи стала работа психологом на курсах
подготовки офицеров гражданско – военного сотрудничества, которое имеет три основные функции:
помощь гражданскому населению, организация взаимодействия с местной властью, международными организациями и помощь подразделениям Вооруженных сил. Статья посвящена проблеме
выявления основных составляющих психологической подготовки военнослужащих для осуществления миротворческих операций. В статье осуществлён анализ взглядов учёных относительно
таких составляющих психического здоровья, как самораскрытие и его значения в процессе коммуникации, представлены результаты исследования психологических особенностей самораскрытия
офицеров гражданско-военного сотрудничества, проанализированы стратегии преодоления стрессовых ситуаций офицерами. Экспериментальное исследование самораскрытия офицеров осуществлялось на протяжении 3 лет через организацию и проведение тренингов для военнослужащих.
Обучение на курсах прошло1200 учасников. Эмпирическую выборку составили 30 офицеров (5 женщин и 25 мужчин) гражданско-военного сотрудничества в возрасте 30–45 лет.
Ключевые слова: самораскрытие, ассертивность, стратегии преодоления стрессовых ситуаций.
SELF-DISCLOSURE AS INDICATOR OF MENTAL HEALTH
OF SERVICEMEN IN THE CONDUCT OF PEACEKEEPING OPERATIONS
V. A. Dorichenko (Кyiv, Ukraine)
Interregional Academy of Personnel Management
In the practice and the theory of training modern Ukrainian soldiers there is no effective
experience in supporting the civilian population in the zone of conducting peacekeeping operations.
That is why studies that explicate aspects of the psychological training of servicemen for peacekeeping
operations in the context of their mental health and positive impact on the civilian population are
relevant. The material for writing the article was the work of a psychologist in the training courses
for officers of civil-military cooperation, which has three main functions: assistance to the civilian
population, organization of interaction with local authorities, international organizations and
assistance to units of the Armed Forces.The article is devoted to the problem of identifying the main
components of the psychological training of servicemen for peacekeeping operations.The article
analyzes the views of scholars on such components of mental health as self-disclosure and its
importance in the process of communication. The results of research of psychological peculiarities
of self-disclosure of officers of civil-military cooperation are presented. The strategies to overcome
stressful situations of officers are analyzed. An experimental study of the self-disclosure of officers
was carried out for three years through the organization and conduct of trainings for military
personnel. The courses were attended by 1200 participants. The empirical sample consisted of
30 officers (5 women and 25 men) of civil-military cooperation aged 30–45 years.
Key words: self-disclosure, assertiveness, strategies for overcoming stress situations.
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У статті проведено огляд динаміки теоретичних поглядів та психотерапевтичних
тенденцій щодо психосоматичних розладів з позиції психодинамічних теорій особистості.
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Авторами узагальнені та описані організаційні та змістовні аспекти психоаналітичноорієнтованої психотерапії психосоматичних розладів як прояву порушення психічного
здоров’я.
Ключові слова: психічне здоров’я, психосоматика, психосоматичні розлади, стратегії
адаптації, психотерапія, психоаналітично-орієнтована психотерапія.

Вступ. Міждисциплінарність підходів до розуміння психічного здоров'я визначається неоднозначністю самого терміну «психічне здоров'я». Конструкт «психічне здоров’я» (mental health), як правило, розглядається з двох позицій: с позиції психіатрії і психології [6]. Так, при психіатричному (медичному) підході про
психічне здоров'я судять з позицій психічних порушень і аномалій особи як відхилень від норми (Д. Карвасарський), збереження загальної працездатності
(В. М. Мясищев). Психологічний підхід базується на аналізі здорового функціонування особистості як позитивного процесу, що описується через поняття повноцінного життя (К. Роджерс) самореалізації (А. Маслоу, Ш. Бюлер), автентичності (Дж. Бюдженталь), прагнення до сенсу (В. Франкл).
Проте, приймаючи за пріоритет завдання підтримки і збереження психічного
здоров’я особистості, вважаємо за потрібне спиратися на дефініцію психічного
здоров’я, яка віддзеркалює широту та багатогранність даного психологічного феномену як комплексу взаємопов’язаних психічних і тілесних аспектів. Таким, на
наш погляд, є визначення М. Бачерникова, В. Петленка, Є. Щербини: «психічне
здоров'я – це такий відносно стійкий стан організму й особистості, що дає змогу
людині усвідомлено, враховуючи свої фізичні й психічні можливості, а також навколишні природні та соціальні умови, здійснювати й забезпечувати свої індивідуальні й суспільні (колективні) біологічні та соціальні потреби на основі нормального функціонування психофізичних систем, здорових психосоматичних і
соматопсихічних відносин в організмі» [2, с. 35–36]. Таким чином, психічне
здоров’я характеризується відсутністю психосоматичних розладів, сприятливим
функціональним станом психофізичних систем та конструктивними стратегіями
задоволення потреб.
Наприкінці XX ст. та на початку XXІ ст. в суспільстві спостерігається значне
зростання психосоматичних розладів, які на даний час по праву вважаються
«патологією сучасної цивілізації». Так, за даними різних авторів, частота
психосоматичних розладів (ПСР) складає від 30 % до 57 % від загального числа
пацієнтів первинної медичної мережі і коливається в загальній популяції населення
від 11 до 52 %.
Отож, глибоке розуміння природи психосоматичних розладів, їх рання діагностика та розробка психотерапевтичних стратегій щодо їх корекції набувають
першочергового значення у процесі відновлення психічного здоров’я на індивідуальному і суспільному рівнях.
Мета статі – визначення організаційних та змістовних аспектів психоаналітичноорієнтованої психотерапії психосоматичних розладів як прояву порушення психічного здоров’я.
Теоретична частина. Головним джерелом теоретичних розробок психогенезу
соматичних захворювань і психотерапії психосоматичних розладів залишається
психоаналіз. З. Фройд в роботах «Психоневрози захисту» (1894) і «Дослідження
істерії» (1895) вперше викладає конверсійну модель, розуміючи під конверсією
зсув психічного конфлікту і спробу вирішити його через різні симптоми в тілі.
Відбувається «відділення лібідо» від несвідомих, витіснених переживань і перетворення лібідонозної енергії в соматичну. З появою соматичного симптому людина відчуває емоційне полегшення завдяки пом'якшенню тиску несвідомого
конфлікту. Тілесний симптом символізує несвідомий конфлікт, позаяк у ньому
символічно представлене те, що повинне було міститися в несвідомій фантазії.
Завдяки такому «перенесенню» лібідонозного заповнення з царини психічного у
царину тілесного патогенний конфлікт видаляється зі свідомості.
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Ф. Дойч (F. Deutsch), розвиваючи ідеї З. Фройда, визначав конверсійний процес як постійний, діючий впродовж усього життя, який спонукається загальним
мимовільним прагненням до пригнічення інстинктів, що зв'язане з необхідністю
постійного скидання зайвої інстинктивної енергії. З точки зору концепції постійного «конверсійного потоку» органічні симптоми є вираженням невротичних конфліктів так само, як і інші форми психічних захворювань.
Подальший розвиток психосоматичної теорії пов'язаний з ім'ям Франца Александера (F. Alexander) і Флендерс Данбер (F. Dunbar). Ф. Александером була
розроблена модель вегетативного неврозу: якщо несвідомий конфлікт не має виходу у відповідному зовнішньому прояві, то він призводить до виникнення емоційної напруги, яка, в свою чергу, здатна викликати стійкі зміни у вегетативній
нервовій системі [1]. Подібні зміни у вегетативній нервовій системі, на думку
Александера, можуть спричинити зміни тканини, а можливо, навіть і безповоротні ураження органів. Проте, на відміну від конверсії Фройда, в цьому процесі
відсутній символічний виразний характер вибору органу ураження, а також через
виникнення тих або інших симптомів хвороби емоційного полегшення не відбувається. Навпаки, переживання фізичного страждання, як, наприклад, при астмі
або коліті, може ще більше ускладнити психічні проблеми людини.
Також Ф. Александер запропонував векторну теорію розвитку психосоматичного симптому, яка дозволяє зрозуміти суть симптомів вегетативного неврозу як
симптоматичну поведінку. Він вважав, що динамічні сили біологічних структур
організму і психодинамічні тенденції переживань і поведінки можна представити
у вигляді трьох векторів, що обумовлюють взаємодію між органами: бажання
об'єднати, отримати, прийняти; бажання виключити, видалити, віддати, витратити енергію для нападу або здійснення чого-небудь або для завдання шкоди; бажання зберегти, накопити.
Ф. Данбер розробляла питання психосоматики, намагаючись встановити
взаємозв’язок між специфічністю психосоматичної хвороби і особливостями структури і поведінки особистості. На її думку, особи, що страждають на певне психосоматичне захворювання, є носіями певних загальних рис. Ф. Данбер намагалася
встановити відповідні профілі особистості, що мали асоціюватися з певним видом
хвороби.
Таким чином, у психоаналітичній парадигмі достатньо багато зроблено для
розуміння психологічних причин психосоматичних розладів (від нездатності переробити внутрішній конфлікт до «вегетативного неврозу) і аналізу особливостей
особистості, яка має такі розлади. Вектор пошуку таких особливостей знаходиться в описі від істеричного типу (описаного ще З. Фройдом) до нарцисичного, які
мають потужні дефіцити «Я», важко переносять фрустрацію, можуть бути достатньо емоційно стриманими.
З пізніших психоаналітично-орієнтованих психосоматичних теорій найбільш
значимі доробки, як зазначає Ульник Х. [8], внесено французькою школою психоаналізу (П. Марті, М. Фен, М. де М. Юзан, К. Давид, К. Смаджа, Дж. Макдугалл). П. Марті і М. де М. Юзан (P. Marty, M. M. Uxan, 1963) зазначають, що при
психосоматичних реакціях спостерігається недолік психічного функціонування,
так званий «pensee operatoire», тобто оператуарне мислення [4]. Воно проявляється в ігноруванні свого внутрішнього життя, зокрема емоцій, почуттів, афективній збіднілості, зниженій здатності до асоціативного мислення, символізації
та тотальному зосередженні на зовнішній по відношенню до людини реальності,
«прилипанні до реальності» [10] інтересу до теперішнього. Клод Смаджа, доктор
медицини і психоаналітик, розширює термін до поняття «оператуарного життя»,
куди включає ще ессенціальну депресію та оператуарну поведінку [7]. Як наслідок
виникає психосоматичний симптом, який, на відміну від невротичного, не має
символічного значення. Фізичний симптом психосоматичного захворювання розглядається як результат психофізіологічного захворювання. Він не є результатом
роботи «Я». Через двадцять років схожий феномен американські вчені описали
як алекситимію (J. C. Nemiah, P. F. Sifneos, 1970). Алекситимія означає бідність
фантазійного життя і нездатність вербалізувати емоції, що є перешкодою для
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психотерапії. Проте інша представниця Паризької школи Джойс МакДугалл вважає, що соматизація є захистом від архаїчних фантазій, що засновані на страху
втрати суб’єктивної ідентичності [3].
Теоретичні підходи та особливості психотерапевтичного процесу осіб з психосоматичними розладами стали фокусом досліджень російських психологів і
психотерапевтів [9].
У своїй роботі ми зупинимося на узагальненні нашого психотерапевтичного
досвіду використання психоаналітично-орієнтованої психотерапії у корекції психосоматичних розладів.
Методологія. У нашому дослідженні ми застосовуємо принцип комплексності (психосоматичні розлади розглядаються в межах міждисциплінарного підходу,
який об’єднує медицину, фізіологію, психологію та психотерапію), принцип детермінізму (психосоматичні розлади обумовлені неусвідомлюваними психічними
явищами, особливостями онтогенетичного розвитку, адаптаційними стратегіями), принцип цілісності (за допомогою психотерапевтичного втручання людина
здатна генерувати нові структури і нові більш ефективні форми адаптації та підтримки себе у стані динамічної рівноваги), принцип інтегративності (поєднання
різних видів і напрямів психотерапії підвищує ефективність роботи з психосоматичними розладами).
Результати та їх аналіз. Узагальнюючи 10-річний психотерапевтичний досвід
роботи з психосоматичними розладами, ми хочемо виділити такі особливості:
– вважаємо, що при наданні допомоги особами, які мають психосоматичні розлади обов’язковим є поєднання фармакотерапії з психотерапією, тобто співпраця психіатра і психолога, чи психотерапевта;
– необхідним і бажаним при роботі з такими людьми є поєднання різних напрямів та форм психотерапії. Зазвичай, більшість таких клієнтів мають поганий контакт зі своїм тілом, не мають фантазійного потенціалу, їхнє «Еgо»
переоцінює реальність і пригнічує фантазію як механізм захисту, вони є
достатньо алекситимічними, тому на першому етапі психотерапії для них
необхідні психотерапевтичні техніки, акцент в яких ставиться на невербальну
комунікацію і в яких велика увага приділяється тілесності – тілесно-орієнтована
психотерапія, арт-терапія, танцювальна терапія тощо.
Одночасне використання індивідуальної та групової терапії. В індивідуальній
терапія людина отримує можливість в безпечному і підтримуючому середовищі
прожити складні моменти в життя, бути почутим, прийнятим, усвідомити свої не
найкращі моделі поведінки, отримати досвід душевної близькості і важливості
іншої людини тощо. Групова терапія дає змогу клієнту так чи інакше відіграти в
мініатюрі свою звичну поведінку та отримати з цього приводу зворотній зв’язок,
дізнатися, що відчувають інші учасники групи, коли він поводиться певним чином.
Протягом часу життя групи кожен учасник може бачити і брати участь в реальних
змінах в житті людей, бачити терапевтичний прогрес, зрозуміти не унікальність
своїх проблем і переживань, запозичувати у інших членів групи більш здорові та
успішніші способи комунікацій та розв’язання внутрішніх конфліктів.
Діагностичний етап при зборі психологічної інформації при психосоматичних
розладах має ряд специфічних моментів, а саме:
 детальне прояснення сприйняття та ставлення клієнта до симптомів (больові
неприємні відчуття, фізичний дискомфорт; переживань певних емоцій та почуттів (якщо вони є) у зв'язку із симптомами; думок про захворювання, його
причини і наслідки);
 встановлення початку появи психосоматичних симптомів;
 пояснення клієнту зв’язку тілесного і психічного;
 встановлення зв'язку соматичних симптомів з історією життя особи;
 формування запиту на психотерапію (де в фокусі буде не симптом, а цілісна
особистість).
Також на цьому етапі терапевт висуває гіпотезу (яку не озвучує) стосовно
можливого глибинного смислу розладу, вторинної вигоди від симптомів і потреб
клієнта, які задовольняються, дякуючи симптому.
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Не дивлячись на те, що багато хто клієнтів страждав від різних психосоматичних захворювань, вони рідко вбачали якийсь зв'язок між своїми соматичними
проявами і подіями, що психологічно були для них травмуючими. Більшість клієнтів автоматично позасвідомо виключала зі свідомості травмуючі події, які були
сильно емоційно забарвлені, і це приводило до тимчасових соматичних проявів
або спотвореного сприйняття.
Терапевтичний етап полягає у 4-х кроковій психодинамічно-орієнтованій психотерапії [5, с. 142–144].
1. Цей крок полягає у гарантії допомоги, підтримці та підбадьорюванні клієнта. На цій стадії, отримавши можливість вербалізувати свої переживання і розповісти про себе, клієнт, відповідно, зменшує іпохондричний зміст, який лежить
на передньому плані переживання. Ця «розмова про себе» не лише сприяє відсічі іпохондричних страхів і викликає відчутне покращення самопочуття, а й сприяє встановленню довіри до психотерапевта. Також завдання цієї стадії – підвищення мотивації до терапії.
2. Мета цієї стадії – розвиток здатності клієнта до сприйняття власних почуттів і переживань. (Мета терапевта на цій стадії – визначити домінуючий афект
клієнта, зрозуміти фрустраційно-агресивні прагненнями клієнта та осмислити
розуміння та ставлення клієнта до своїх переживань.)
З одного боку, обговорюємо на конкретних прикладах емоційний зміст переживання клієнта (особливо його фантазії), а з іншого – підбадьорюємо і підтримуємо клієнта в його спробах вербалізувати і диференціювати власні почуття.
Психотерапевт шляхом постійних питань, щоб не було довгих пауз. і проявом
розумінням кожного висловлювання клієнта підтримує та емпатійно приєднується до того, що він говорить, а також підкріплює відповіді клієнта відповідними
думками і припущеннями. Це дає змогу клієнту вербалізувати свої переживання.
3. Це стадія стабілізації стосунку. На цій стадії відбувається закріплення і
покращення саморефлексії та усвідомлення клієнтом внутрішнього конфлікту, а
також тлумачення ним зв'язку між соматичними симптомами і конфліктною ситуацією. Досвід саморефлексії має сприяє створенню позитивної мотивації щодо
конфліктперероблюючої терапії. Психотерапевт може дуже обережно конфронтувати клієнта, але при цьому клієнт не має відчувати надмірного психічного болю
або загрози від «розкриваючої» терапії та протестувати проти змін своєї поведінки та характеру взаємин відмовою від подальшої бесіди. Підвищення рівня тривоги та опору клієнта є сигналом для припинення психотерапевтичного опрацювання конфлікту. При цьому потрібно концентрувати увагу на психічному
статусі клієнта і його поведінці та констатувати (для себе) його фактичну нездатність до переробки давнього конфлікту. Важливо зрозуміти, що на даний момент клієнт знайшов для себе найкращий спосіб переносити цю ситуацію (через
виникнення психосоматичних симптомів) та встановлювати відповідну внутрішню рівновагу.
4. Стадія переходу до тривалої психотерапевтичної роботи, яка поєднує елементи підтримуючої та експресивно-вскриваючої психотерапії. Стадія є можливою за умови «зрощування клієнта» на попередніх стадіях та накопичення ним
достатньої емоційної витривалості та здатності переносити психотерапевтичне
втручання.
Висновки. Узагальнення та систематизація досвіду психотерапевтичної роботи з особами, які мають психосоматичні розлади дозволили нам припустити, що
для посилення позитивної динаміки у позбавленні патологічної симптоматики,
полегшення страждання і формування нових стратегій адаптації важливим є поєднання фармакотерапії з психотерапією (співпраця психіатра і психотерапевта);
різних напрямів та форм психотерапії (тілесно-орієнтована психотерапія, арттерапія, танцювальна терапія, психоаналітично-орієнтована терапія; індивідуальна і групова). Специфіку діагностичного етапу у роботі з клієнтами з психосоматикою складає приділення додаткової уваги проясненню та поясненню зв’язку
тілесного і психічного, місця, ролі симптомів у житті людини та підсиленню мо-
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тиваційного компоненту клієнта, який має психосоматичні розлади. Терапевтичний етап, особливо на початку, має базуватися на підтримуючій стратегії, яка в
подальшому буде поєднуватися з експресивно-вскриваючою.
У подальшій роботі ми продовжимо вивчення та дослідження позитивної динаміки в осіб, які мають психосоматичні розлади за допомогою стандартизованих
методик, що будуть залучені на початку психотерапевтичної роботи (для діагностики стану та особистісних властивостей клієнта) та в кінці роботи (для констатації змін).
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ОПЫТ ПСИХОТЕРАПИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Л. А. Колесниченко, А. В. Тимакова (Киев, Украина)
Цель статьи – определить и описать организационные и содержательные аспекты
психоаналитически-ориентированной психотерапии психосоматических расстройств как проявления нарушения психического здоровья. В описанном подходе к психотерапии психосоматических расстройств авторы опирались на теоретический анализ зарубежной и отечественной
литературы и исследований, представленных в журналах по медицине, психологии и психотерапии; обобщение и систематизацию десятилетнего собственного профессионального психотерапевтического опыта работы (психоаналитически ориентированное направление) с клиентами
с психосоматическими расстройствами. Выборка составляла пятьдесят лиц в возрасте от 27 до
50 лет. Выделены организационные особенности психотерапевтической работы с психосоматическими расстройствами, которые заключаются в обязательном сочетании аналитической терапии с фармакологической терапией и разными видами телесно-ориентированной и арт-терапии,
а также в сочетании группой и индивидуальной форм психотерапии. Содержательные особенности психотерапевтической работы с психосоматическими расстройствами заключаются в психотерапевтическом проведении клиента через ряд последовательный стадий, каждая из которых
имеет свои цели и задачи, доминирующие психотерапевтические стратегии и есть подготовительной для последующей. Таким образом, авторами предложен алгоритм психотерапевтической
работы с клиентами психосоматическими расстройствами, разработанный с учётом их
индивидуально-типологических, психоэмоциональных и когнитивных особенностей.
Ключевые слова: психическое здоровье, психосоматика, психосоматические расстройства,
стратегии адаптации, психотерапия, психоаналитически-ориентированная психотерапия.
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EXPERIENCE OF PSYCHOTHERAPY OF PSYCHOSOMATIC DISORDERS
L. A. Kolesnichenko, A. V. Timakova (Kiev, Ukraine)
Kyiv National Economic University named after Vadim Getman
Purpose of the article – to define and describe the organizational and rich in content aspects of
psychoanalytic-oriented psychotherapy of psychosomatic disorders as displays of violation of psychical health. In the described going near psychotherapy of psychosomatic disorders authors leaned
against the theoretical analysis of foreign and domestic literature and researches, presented in magazines on medicine, psychology and psychotherapy; generalization and systematization of ten year
own work psychotherapy experience of work (psychoanalytic-oriented direction) with clients which
have psychosomatic disorders. A selection made fifty persons in age from 27 to 50 years. The organizational features of psychotherapy work selected with psychosomatic disorders, which consist in
obligatory combination of analytical therapy with pharmacological therapy and different kinds corporal-oriented and art-therapies, and in combination a group and individual forms of psychotherapy.
The rich in content features of psychotherapy work with psychosomatic disorders consist in the
psychotherapy accompaniment of client through a row successive the stages, each of which has goals
and tasks, dominant psychotherapy strategies and am preparatory for subsequent. Thus, authors are
offer the algorithm of psychotherapy work with clients by psychosomatic disorders, developed taking into account their individual typology, psychoemotional and cognitive features.
Key words: psychical health, psychosomatic, psychosomatic disorders, strategies of adaptation,
psychotherapy, psychoanalytic-oriented psychotherapy.
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The research purpose was to clarify relations between the peculiarities of music perception
and mental health, determining personal social adaptability. The personal qualities reflecting
personal disharmony existence were studied. Such disharmonies, in turn, predetermine mental
health disturbances. The research methods included: the stimulus materials – musical fragments
having some psychological content, the technique for subjective control determining, the narrative technique, the Rosenzweig Frustration Test. The sample included 19–22 year-old people:
students and young people registered in the psychoneurological early treatment centre because
of their neurotic disorders of different genesis. The obtained research results are: there are
relations between the psychological characteristics of people with mental health problems and
the peculiarities of their music perception, they tend to choose music of a destructive nature
or expressing a passivity feeling.
Key words: mental health, perception of music, social adaptability, subjectivity, aggression,
musical discourse.

Introduction. One of the important factors of personal socialization is a level of
his/her artistic culture in general and musical in particular. The degree of a person’s
social adaptability determines his/her cultural demands and musical preferences.
Researchers in the musical psychology [2, 4] note more and more often the fact that
the vast majority of modern youth favor musical works with a dubious level of their
artistic value. Moreover, certain musical directions not only hinder development of
good artistic taste of youth, but even threate a person’s mental health. Aesthetically
devastated “samples” of mass culture are the basis for soullessness, nihilism of a certain
part of youth. The image of “an entertaining person” is more acceptable to contemporary
youth in relation to their musical culture than the respectful, exalted, and enlightened
by perception of the transcendence image of great art.
© Ì. Â. Ìàêñèìîâ, 2017
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These trends can affect not only the overall personal development, a level of his/
her harmony, but also his/her mental health and social adaptability. The researches
performed show [1, 3, 7] that there are relations between personal disharmony and
neurotic disorders that predetermine social maladjustment. Therefore, it is important
to determine relations between the properties that determine personal disharmony
with peculiarities of his/her perception of music.
Analysis of recent researches and publications. The examined literary sources
show [6, 8, 9] that determining of the relations between peculiarities of music perception
and personal traits is extremely important. We should emphasize the necessity to take
into account a person’s subjective activities based on his/her personal traits and creating
a new integral system of mental images, much more voluminous than musical sounds.
According to V. I. Petrushin [6], the high appreciation and recognition of classical
music as an important element of psychological well-being appears at a person as a
result of a certain maturity of his/her pro-social attitudes, his/her lifestyle choice
determined by the system of positive personal values and his/her self-concept in general. Absence of such personal traits not only reduces the person’s social adaptability,
but also can lead to mental health lowering, which further leads to social maladjustment [1, 5]. Persons with neurotic disorders are characterized by personal disharmony,
whereas people with stable and balanced psyche have certain positive personal traits:
developed reflection and capability to integrate their life experiences; the internal
locus of control; their constructive behaviour in frustrating situations.
The discursive approach to the study of the role of music in the process of personality becoming goes beyond the purely musicological study of musical works. In order to
determine a person’s personal characteristics influencing on his/her perception of different musical works, it is necessary to develop and introduce into the research categorical apparatus the concept of musical discourse as a basic component of a musical communicative act. Thus, the research object was the music perceptual experience of people,
and the research subject was the psychological peculiarities of the musical discourse of
persons with mental health disturbances and persons from the normative group.
The research purpose was to clarify relations between the peculiarities of music
perception and mental health, which determines a person’s social adaptability.
Research objectives were: to develop stimulating material for studying of the
music perception peculiarities on the base of the definition of musical discourse; to
examine empirically the relations between a person’s peculiarities of music perception
and his/her mental health and to establish empirically the conformity of a certain
musical discourse with the person’s social adaptability.
Research methods with full description of the experimental conditions. There
were used the next techniques for the personal trait study: Locus of Subjective Control
(J. Rotter), the narrative method (N. V. Chepeleva), Rosenzweig Picture Frustration
Study. Social adaptability was determined with the next techniques: the method of
document analysis and the method of expert evaluations. In order to determine the
characteristics of musical fragments, the methods of experts and focus groups were
used. The total sample of the respondents included 106 persons.
Basic materials. Based on the conclusions of the theoretical part of our research
as for musical discourse (as a constitutive personality trait), we created 11 musical
fragments, serving as stimulating material for studying of music perception peculiarities. After listening to each piece, the respondents were asked to describe: the mood
of the music they heard; what thoughts were invoked by this music; which visual images appeared under the music influence and what were the respondents wanting to
do listening to a certain piece of music. The next task was to listen again to the same
11 fragments and prioritize them according to how much they liked them.
During the results analysis as for musical piece ranking, it has been discovered that
there is a certain pattern at fragment selection by the respondents: music of some fragments was perceived indifferently (that is, these musical pieces were non-informative),
but also there were musical pieces liked or vice versa rejected. Based on the expert
assessments, six musical pieces were selected from the informative fragments. These
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musical fragments were created in accordance with some psychological content of world
perception reflected in music. Fragment number 1: its rhythm is unstable, its main
feature is fluidity, and the melody is practically not traceable. Its dynamics is homogeny, sound volume is low. This music does not have a clear musical form. According to
the psychological content, this music reflects passivity, indifference, rejection of purposeful activity. Fragment number 2: its rhythmic component resembles a wide breath.
The tender melody sounds clearly and distinctly, the constant alternations of majorminor colours encourage the listener to emotional strain and sympathize. The psychological content of this music reflects the complex emotional experiences of a person.
Fragment number 3 is a simple clear rhythm giving impetus to energy. The melody is
swift and constantly goes to the climax, and then begins to move again from the bottom
to the top. Its psychological content is: music that induces actions and movement.
Fragment number 4 is a simple motif that can be easily and quickly memorized, having
features of entertaining, popular pop-music. Psychological content: music reflects the
character of a person having a frivolous, simplistic approach to life. Fragment number
5: the rhythm is simple; the melody is consonant, balanced. Its sound dynamic is rich
in contrast and corresponds to classical musical means of expressions. Its psychological
content is: elegance and perfection of harmony evoke piety before the majesty and
beauty of eternal truths. Fragment number 6: the repeated rhythmic phrase sounds
throughout the entire piece without changes. The rhythm is moving. The melodic line
does not have a clear character. Low frequencies prevail, giving rise to anxiety and aggression. Psychological content: imitation of a destructive or chaotic act, causing a
sense of absorption, loss of subjectivity, the desire to join recklessly to a bacchanalia.
First, based on the research tasks, we divided the all respondent sample according
to their musical preferences in order to study personality traits characteristic to people with neurotic disorders and predetermining their social maladjustment and to link
them with their choice of musical fragments: 57 persons who ranked the highest the
second, third and fifth musical fragments – the group “A” and 49 persons, preferred
the first, fourth and sixth music pieces – the “B” group.
The analysis of the musical fragment choice by the two groups shows a correlation
between personality traits and musical preferences. In particular, the respondents
evaluating positively the musical part number 3 belong to internals in accordance with
the technique determining the locus of subjective control (Spirman coefficient of rank
correlation is 0,67), while the respondents evaluating positively the music fragment
number 1 are externals (Spirman coefficient of rank correlation is 0.71). Consequently, persons with the external locus of control choose musical discourses that, as for
their psychological content, reflect uncertainty, amorphism of world perception or its
simplicity, primitiveness; on the contrary, persons with the internal locus of control
choose energetic, purposeful music.
The level of reflection development and the degree of their ability to integrate
their life experiences of the respondents from both groups was discovered by analyzing
of their narratives with the appropriate markers.
The experimental data presented at Figure confirm that the respondents in group
“A” have a much higher ability to integrate their personal experience than the respondents in group “B.
Thus, the group “B” respondents have a low level of their ability to analyze the
events taking place in their lives, assess their role in them, their capabilities and abilities and are not willing to draw conclusions from these events. The reliability of such
differences is confirmed by the Wilcoxon – Mann – Whitney criterion (P <0.01).
Thus, the empirical research has shown existence of relations between choosing of
musical fragments having some psychological content and personal traits of the respondents.
To study the peculiarities of music perception of students and young people with
neurotic disorders of various geneses, we invited 30 persons from previously chosen
on the base of musical fragment selection by the groups. The choice of these respondents was made to organise focus-groups by random numbers.
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Distribution of the respondents in accordance with their reflection development and their ability
to integrate their life experiences:
– high indicators;

– ave rage indicators;

– low indic

Discussion of the musical fragments with the focus group method was carried out
in order to clarify understanding of the psychological content of music and the definition of musical discourse. Based on the content analysis of materials obtained during
the focus-groups, each music fragment was given a name according to its psychological content: N 1 – amorphous, N 2 – dramatic, N 3 – energetic, N 4 – primitive, N 5 –
harmonious, N 6 – destructive.
The results show that students perceive the psychological content of music more
adequate than people with neurotic disorders. In their writing answers to questions
about the heard music, the respondents with mental health impairments after hearing
the “harmonic’” and “dramatic” musical fragments associated such fragments with images of a negative modality. Similar constructions of their own inner world under the
musical fragment influence were manifested in our experiments constantly. So, during
hearing of the musical part number 3 (energetic music), they had images related to
aggression (battle, hunting, war). Such associations was observed at them three times
more often than at the socially adapted students, for whom music evoked pictures of
potential and dynamism – mountain riding, competition, purpose achievement.
Significant differences existed at the perception of the “harmonious” music fragment.
It brought happiness, pleasure, enthusiasm, exaltation to the examined students (the
normative group). But people with neurotic disorders made completely different statements. Harmonious music caused them drowsiness, boredom, irritation. As a result of
listening to this music, they wanted to break something, scatter things, shoot or go to
a bar with friends to play a mean trick on someone. Positive statements in descriptions
of the “dramatic” musical fragment, which psychological content reflects a situation of
obstacle overcoming, more often met at students. So, we find the themes of the struggle
for social justice at the respondents from this group and we do not find such images at
the respondents with mental health impairments, belonged to socially maladapted group.
The social orientation of this musical fragment experience is expressed in such statements
as: “after listening to this music, I want to create (to do a heroic deed); to take an important decision (overcome difficulties, solve problems); to think about the irreversibility of life (remember the past, plunge into philosophical reflections).
The capacity for productive behaviour in a frustration situation is sharply different
at these two groups. Persons with mental health disorders have mainly the extrapunitive
reaction to a frustration; the dominated types of reaction of this group are “self-defence”
or “fixing on the obstacle”. The main type of reaction of the students is “necessary firm”,
that means the desire to achieve own goal by finding a compromise; they have impulsive
orientation of their reactions, indicating better regulation of their behaviour. The determination of a correlation degree with the four-fold table between preferences of the
musical fragments Nos. 2, 5, 6 and the frustration reactions to showed a high association
coefficient (Q = 0.81) and a clearly expressed contingency ratio (φ = 0.6).
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The obtained results became the basis for the development of a projective method
determining a person’s social adaptability.
Based on the mathematical analysis of the musical fragment choices, we have identified certain combinations, constructed according to the respondents’ assessments.
These combinations represent the clearly structured mosaic of musical fragment choice,
essentially acting as musical discourse and reflecting a person’s social adaptability. Persons with psychic health impairment, having internal conflicts, aggressiveness, irrational withdrawal from frustration situations, inappropriate self-esteem prefer mostly the
musical fragments: 6 (destructive), 1 (amorphous), 4 (primitive). In addition they do
not like the following musical fragments: 2 (dramatic), 3 (harmonious), 5 (energetic).
The same group included the respondents who clearly showed lack of subjectivity, lack
of forecast functions and goal setting, weak ability to integrate their life experience;
they chose the fragments in the following sequence: fragment number 1 (amorphous)
as the most attractive, number 4 – primitive, number 6 – destructive.
Students with a high personal maturity, showing advanced reflection skills, high
productivity in leading activities, harmony in interpersonal relationships – so, completely socially adapted – selected as the most attractive pieces of music: 2 (dramatic),
3 (harmonious), 5 (energetic). Selected these fragments students also rejected the
following musical fragments: 6 (destructive), 1 (amorphous), 4 (primitive), have.
In addition to choosing of a specific configuration of musical discourse, we also
evaluated the statements in relation to each fragment. Through the use of the content
analysis method, we identified normative statements that were translated into points,
allowed a generalized assessment of all musical discourse.
Conclusions from the research and prospects for further exploration. 1. Perception of music can be presented through the concept of musical discourse, which is
intended to describe the emotional and sensory perception of the world and is a basic
component of musical preferences. 2. There is relations between the psychological
properties of people with psychic health problems and, consequently, the low level of
social adaptation with the peculiarities of their perception of music: their emotional
mood and the general background of worldview correspond to music of a destructive
nature, which symbolizes aggression and has a dangerous effect on their psychic condition: load sounds, unnatural sound-frequency characteristics, excessive repetition,
which carries a hypnotic, trance effect. 3. Undeveloped skills of productive interactions
and obstacle overcoming, the low level of development of subjectivity, reflection, weak
ability to integrate their life experience of persons with mental health impairments
correlates with their choice of music, which symbolizes indifference, refusal of purposeful activity, passivity. 4. Based on the revealed psychological peculiarities of music
perception, the method for determining of a person’s social adaptability in accordance
with his/her musical discourse has been developed.
Future prospects for the research are to understand the mechanisms of musical art
influence on personality formation in order to develop psychological corrective programs with changing of a music space as one of the components of these programs.
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ВПЛИВ МУЗИЧНОГО ПРОСТОРУ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
М. В. Максимов (Київ)
Мета дослідження полягала у з’ясуванні зв’язку особливостей сприймання музики із
психічним здоров’ям, що детермінує ступінь соціальної адаптованості людини. Вивчалися
особистісні якості, що дають відображають наявність особистісних дисгармоній. Ці дисгармонії,
в свою чергу, зумовлюють порушення психічного здоров’я. Стимульний матеріал – музичні
фрагменти, які містили певний психологічний зміст, метод визначення рівня суб’єктивного
контролю, метод наративу, тест фрустрації Розенцвейга. Вибірка включала осіб віком 19–22
роки: студентів та молодь, що перебувала на обліку у психоневрологічному диспансері з
невротичними розладами різного ґенезу. Встановлено зв’язок психологічних властивостей осіб
з порушеннями психічного здоров’я та особливостями сприймання ними музики: вони обирають музику деструктивного характеру або таку, що символізує пасивність.
Ключові слова: психічне здоров’я, сприймання музики, соціальна адаптованість, суб’єктність,
агресія, музичний дискурс.
ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
М. В. Максимов (Киев)
Цель исследования заключалась в выяснении связи особенностей восприятия музыки с
психическим здоровьем, которое детерминирует степень социальной адаптированности человека. Изучались личностные качества, которые отражают наличие личностных дисгармоний.
Эти дисгармонии, в свою очередь, обусловливают нарушения психического здоровья. Стимульный материал – музыкальные фрагменты, содержащие определённый психологический смысл,
метод определения уровня субъективного контроля, метод нарратива, тест фрустрации Розенцвейга. Выборка включала лиц в возрасте 19–22 года: студентов и молодежь, которая находилась
на учёте в психоневрологическом диспансере с невротическими расстройствами различного
генеза. Установлена связь психологических свойств лиц с нарушениями психического здоровья
и особенностями восприятия ими музыки: они выбирают музыку деструктивного характера
или такую, что символизирует пассивность.
Ключевые слова: психическое здоровье, восприятие музыки, социальная адаптация, субъектность, агрессия, музыкальный дискурс.
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задаптованих підлітків, які вживають та тих, що не вживають психотропні речовини,
а також підлітків нормативної групи. Визначено сфери особистості, що мають вирішальне значення для діагностики схильності до адиктивної поведінки. Розкрито складові особистісної схильності до адиктивної поведінки та механізми їх формування.
Ключові слова: адиктивна поведінка, особистісна схильність, параметри, діагностика,
психотропні речовини, превенція.

Вступ. Пошук засобів попередження адиктивної поведінки залишається актуальним завданням для науковців і практиків в усьому світі. Проблема полягає
в тому, що урахувати всі детермінанти цього явища вкрай складно. Одним із шляхів вирішення зазначеної проблеми є своєчасне виявлення осіб, які схильні до
адиктивної поведінки.
Мета дослідження – визначити параметри психологічної діагностики схильності до адиктивної поведінки.
Як показали дослідження [1, 5, 7], психологічна готовність до вживання психотропних речовин виникає ще в дитинстві, а в підлітковому віці вже сформована.
Отже, людина практично ніколи не починає зловживати алкоголем чи наркотиками випадково, суто ситуативно. За всієї несподіваності, видимої імпульсивності
адитивна поведінка є логічним завершенням більш загального особистісного неблагополуччя. Якщо у підлітка немає психологічної готовності до адиктивної поведінки, він має своєрідний «запас міцності», який забезпечує можливість протистояти несприятливому впливу алкогольного чи наркотичного середовища.
Вживання психотропних речовин у таких підлітків зазвичай не закріплюється як
звична форма поведінки, а з дорослішанням і надбанням особистісної зрілості
проходить без втручання медиків і без застосування інших заходів.
Отже, основним фактором виникнення адиктивної поведінки є певні особистісні риси людини. Тобто з`являються психологічні особливості, які є свого роду
«слабкою ланкою» в процесі соціалізації особистості, і саме вони провокують
«відхід від реальності» при зіткненні з життєвими труднощами [2, 3]. Саме це й
пояснює на перший погляд парадоксальну ситуацію, коли дитина з найнесприятливішого середовища, негативної сімейної атмосфери виростає достойною людиною, а інша, з цілком благополучної, забезпеченої сім’ї, з високим соціальним
становищем, стає наркоманом чи алкоголіком.
Експериментальне вивчення параметрів діагностики схильності до адиктивної
поведінки проводилось нами протягом 15 років [4]. Вивчалися три групи підлітків по 90–100 осіб в кожній. Підлітки, які добре соціально адаптовані – група
«норма»; соціально дезадаптовані підлітки, які, однак, не вживали психотропних
речовин; підлітки, які епізодично вживали психотропні речовини (алкоголь, амфетаміни, гашиш тощо). Необхідно підкреслити, що йдеться не про наркоманів і
алкоголіків, а саме про тих неповнолітніх, хто тільки-но почав вживати алкоголь,
наркотичні чи токсичні речовини, але ще не є узалежненими від них.
Методи дослідження були спрямовані на вивчення мотиваційної сфери, самосвідомості та образу «Я», рівня домагань, реакції на фрустрацію. Зокрема застосовувались: мотиваційний тест Хекхаузена, методика Куна – Макпартленда, метод
вирішення завдань різного ступеню складності (Хоппе – Серебрякова), тест фрустрації Розенцвейга, експериментальна бесіда.
Результати дослідження показали, що провідні мотиви більшості соціально
дезадаптованих (включно й тих, які епізодично вживають психотропні речовини)
підлітків вражають беззмістовністю. Наприклад, 79 % підлітків, розповідаючи про
своє життя, свої уподобання відмічають як найулюбленіші пасивно-розважальні
види діяльності. «Люблю сидіти та «балдіти» під музику», «Більш за все люблю
лежати та ні про що не думати», «Більш за все люблю нічого не робити». Те ж
саме підтверджують міркування підлітків відносно свого майбутнього. Більшість
з них (69 %) на запитання про те, як вони уявляють своє майбутнє, до чого прагнуть, що намагаються досягти в своєму житті, здивовано зводять плечима і від-
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повідають: «Не знаю», «Ніколи про це не думав», «А нащо мені про це думати,
хіба від мене щось залежить?». Інші дають відповіді, що відображають ситуативні
бажання: «Купити мотоцикл», «Оселитися в такому місці, де б мене не чіпала міліція» тощо. Порівнюючи ці дані з міркуваннями соціально адаптованих підлітків,
у яких переважають мотиви самоствердження, престижу, самовдосконалення, самореалізації, створюється враження, що соціально-дезадаптовані підлітки, живуть
наче уві сні, ніколи не замислюючись над тим, що і для чого вони роблять.
Визначено такі особливості мотиваційної сфери підлітків, які епізодично вживають психотропні речовини, тобто схильних до адиктивної поведінки:
1) спрямованість їх мотиваційної сфери в порівнянні з підлітками групи «норма»
має протилежний напрямок. Соціально адаптованих підлітків спонукає до
діяльності потреба в досягненні успіху (подяки, нагороди, схвалення). У підлітків, схильних до адиктивної поведінки, ця потреба загальмована або не
розвинута. Їх спонукає до дії протилежна потреба – уникнути покарання (поразки, негативних емоцій тощо);
2) підлітки групи «норма» вбачають у своїй діяльності джерело позитивних емоцій, а схильні до адиктивної поведінки чекають від своєї діяльності тільки
прикростей для себе, пов’язують з продуктивною активністю тільки негативні емоції;
3) соціально адаптовані підлітки вважають за необхідне передбачати результати
своїх дій, аналізують їх наслідки, беруть на себе відповідальність за свої вчинки. Схильні до адиктивної поведінки не тільки не вважають за необхідне передбачати результати своїх дій, а навіть взагалі не відчувають себе суб’єктом
своєї діяльності. На їхню думку все, що з ними трапляється, не залежить від
їхньої волі, не є наслідком їх поведінки. Життя вважається їм нагромадженням
випадкових обставин, які неможливо перебороти чи обминути, тому будь-які
зусилля людини втрачають сенс.
Яке значення мають вказані особливості мотиваційної сфери для діагностики
схильності до наркоманії та алкоголізму? Спробуємо пояснити. Нагадаємо, що
рушійною силою життєдіяльності людини є потреби. Задоволення будь-яких потреб супроводжується позитивними емоціями. Дитина, яка не має відхилень в
розвитку особистості, вже в підлітковому віці добре усвідомлює зв’язок між своїми діями, задоволенням своїх потреб та позитивними емоціями. Відчуваючи себе
суб’єктом діяльності, підліток вчиться керувати обставинами, бо він впевнений,
що від його дій в значній мірі залежить: здобуде він позитивні емоції (задоволення, нагороду, схвалення, радість) чи ні. Особи, які схильні до адиктивної поведінки не відчувають себе суб’єктом своїх дій, їм бракує усвідомлення того, що вони
спроможні керувати обставинами свого життя, здобути позитивні емоції завдяки
виконанню власної, свідомо обраної, продуктивної діяльності. Але потреба в досягненні позитивних емоцій від цього не зникає. Підліток прагне відчути стан
задоволення, радості, але не бачить шляхів досягнення цього. Дізнавшись, що
такий стан можливо викликати штучно, підліток, не вагаючись, починає вживати
психотропні речовини.
Результати матеріалів дослідження засвідчили низький рівень самоусвідомлення підлітками, схильними до наркоманії та алкоголізму. У них практично відсутні навички самоаналізу і тим більше вміння описувати себе. Навіть просте
завдання – відповісти на запитання: « Хто я?» – нелегко дається їм. Підлітки
довго не погоджувались з тим, що вони повинні говорити про якості своєї особистості: «Хіба це можливо – говорити про себе? Нехай інші скажуть», «Я не
знаю, який я, різний буваю залежно від настрою» – ось типові відповіді. Подібна
реакція підлітків обумовлена, мабуть, не лише низьким рівнем самоусвідомлення,
але й тим, що рефлексія в них зазвичай пов’язана з негативними емоційними
станами. Адже зауваження педагогів і батьків типу: «Подумай, що ти накоїв!»,
«Подивись на себе, на кого ти схожий!», «Що з тебе буде, якщо ти зараз вже такий!» асоціюються з негативними переживаннями підлітка. До підліткового віку
ці діти вже стільки начулися про негативні риси свого характеру, що, природно,
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прохання експериментатора описати свою особистість вони сприйняли як ще одне
нагадування про їх невідповідність соціально-схвалюваним зразкам. Вони відповідали агресивно, з викликом, іноді ображались на це, здавалось би, просте і звичайне запитання. Коли ж експериментатору вдавалось встановити з обстежуваними належний контакт і підлітки починали виконувати завдання, то виявлялось,
що вони не можуть цього зробити. Кілька з них не змогли назвати жодної якості
своєї особистості, незважаючи на кількаразове пояснення інструкції. Частина обстежуваних (22 %) так і не почала виконувати завдання, 36 % підлітків – виконали лише на чверть, а повністю задовольнити вимоги методики не зміг жоден
обстежуваний. Таким чином, вже кількісний аналіз результатів цього експерименту свідчить про значні відхилення в розвитку самосвідомості підлітків, схильних
до адиктивної поведінки. Якісний аналіз доповнює і підтверджує це припущення.
Так, відповідей, що стосуються особистісної самоідентичності, було в 3 рази менше, ніж тверджень, що стосуються самоідентичності в рамках індивідного рівня
самосвідомості.
Самооцінка, рівень домагань та їх взаємодія у цих підлітків, суттєво відрізняються як від показників підлітків «групи норма», так і від показників соціально
дезадаптованих, які не вживають психотропні речовини. Найяскравішим показником щодо цього є відмова підлітків, схильних до адиктивної поведінки, продовжувати діяльність при самих незначних труднощах. Яка б не була висока мотивація досягнення, досліджуваний відмовлявся від вибраної задачі, зрозумівши її
складність. Підлітки, яким не була притаманна адиктивна поведінка (як важковиховувані, так і група «норма»), здебільшого просили додати час на рішення
задачі, якщо вони не встигали; відмовлялися припинити роботу («Я майже вирішив, ну хвилиночку, будь ласка!»), і експериментатор змушений був сам переривати хід виконання завдання. Поведінка підлітків, що епізодично вживають
алкоголь і наркотики, зовсім інша, – вони обезцінювали мету, як тільки стикалися з труднощами.
Отже, самосвідомість підлітків, які схильні до адиктивної поведінки, внутрішньо конфліктна: навіть при наявності високої мотивації досягнення, вони відмовляються від мети діяльності при найменших труднощах. Така поведінка спостерігалась у 57 % цих підлітків. Острах перед невдачами, небажання навіть
спробувати подолати труднощі свідчить про високий рівень невпевненості в своїх можливостях.
Наступна особливість самосвідомості підлітків, схильних до адиктивної поведінки, полягає в суперечності самооцінки та рівня домагань. Незважаючи на
невпевненість в своїх здібностях, вони виявляють занадто високий рівень домагань. Це виявляється і в висловах учнів, і в динаміці вибору завдань (тобто їх
складності) в залежності від успіху чи невдачі. В графіках вибору та виконання
завдань відображається водночас три тенденції: занадто високі домагання, низька
самооцінка, невпевненість у собі. Все це відображає алогічність, суперечливість
вибору лінії поведінки підлітком в складній ситуації.
У добре соціально адаптованих підлітків такі експериментальні результати
зустрічаються досить рідко (8–10 % випадків), у важковиховуваних підлітків, які
не вживають психотропні речовини, в 16 % випадків; у підлітків, що вже почали
епізодично вживати наркотики або алкоголь, такі показники становлять 62 % випадків.
Цей факт, на наш погляд, має принципове значення. Якщо підлітку властивий
занадто високий рівень домагань, але він ще не усвідомлює своєї нездатності досягти бажаного, то він (завдяки тому, що в нього підсвідомо спрацьовують механізми психологічного захисту) може зберігати самоповагу та самовпевненість.
Якщо ж механізми такого психологічного захисту неефективні (порушені або не
сформовані), підліток усвідомлює свою нездатність. Виникає психотравмуюча
ситуація, яка викликає у нього психічну напругу, дуже болючі переживання, занадто важкі для душі дитини. Вживання наркотичних речовин спростовує всі ці
негативні відчуття, і підліток вважає цей ілюзорний вихід найбільш вдалим.
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Природно, що така форма реагування на фруструючу ситуацію утворюється
поступово. Спочатку засвоюються звичні соціально-прийнятні засоби самозахисного типу реагування на стрес. Це пасивні форми подолання стресу. Вони
виявляються у втечі від проблеми, прагненні поліпшити своє самопочуття, не
втручаючись в складну ситуацію: якомога довше поспати, задовольнити себе
їжею, розвагами тощо. Вже потім додаються такі засоби, як паління, вживання
алкоголю, бажання зняти стрес психотропними засобами. Таким чином, сутність
самозахисної реакції на фруструючу ситуацію полягає в тому, що дії людини
спрямовуються на зміну свого емоційного стану замість власне вирішення
проблеми.
Наведені нами дані свідчать про те, що особистість підлітків, які вживають
наркотики чи алкоголь, значно відрізняється по вказаних параметрах від особистості соціально-адаптованих підлітків.
У силу того, що згадані особистісні особливості роблять неможливим продуктивне розв’язання життєвих проблем, вони можуть бути поштовхом для виникнення психологічної готовності до вживання психотропних речовин. Виявляючи ці особливості особистості, ми можемо визначити підлітків, схильних до
алкоголізму та наркоманії.
Схильність до адиктивної поведінки – це особистісне новоутворення, що детермінує готовність до вживання психотропних речовин. Особистісна схильність
до адиктивної поведінки складається з таких компонентів:
 відсутність мотивації досягнення (перевага натомість уникаючої мотивації),
аж до відмови вважати себе суб’єктом діяльності;
 несформованість функції прогнозу поведінки;
 низький рівень розвитку самоусвідомлення, відсутність навичок рефлексії;
 екстернальний локус контролю;
 низький рівень самоповаги, аж до неприйняття образу «Я», який, однак, може
маскуватися захисною поведінкою, що демонструє завищену самооцінку;
 самозахисний тип реакції на фрустрацію, що виявляється в відмові від діяльності при зіткненні з найменшими труднощами;
 суперечність самооцінки та рівня домагань, що виявляється в алогічності та
непослідовності діяльності, що пов’язана з подоланням перешкод;
 тенденція до втечі від реальності в ситуації фрустрації.
Особистісна схильність до адиктивної поведінки може бути фатальною, якщо
підлітку притаманна біологічна схильність до алкоголізму, певні різновиди акцентуацій характеру та психопатії. Ця схильність формується поступово, в процесі
онтогенезу, але може стрімко реалізуватися. Нейтралізація цього особистісного
новоутворення дозволяє уникнути формування психологічної готовності до вживання психотропних речовин. Якщо ж така корекція відсутня, то подальший розвиток особистості підлітка викривлюється і його поведінка набуває все більшої
схожості з поведінковими проявами осіб «групи ризику». В зв’язку з цим виникає
питання про необхідність своєчасної діагностики особистісної схильності до адиктивної поведінки.
Висновки. Психологічна готовність до вживання психотропних речовин зумовлена особистісною схильністю до адиктивної поведінки. 1. Особистісна схильність до адиктивної поведінки – це негативне новоутворення, що виникає в ході
онтогенезу під впливом несприятливих факторів соціального середовища. 2. Визначення певних показників у функціонуванні мотиваційної, емоційно-вольової
сфери та самосвідомості дають можливість діагностувати схильність до адиктивної поведінки. 3. Діагностика особистісної схильності до адиктивної поведінки
повинна проводитися в комплексі з виявленням параметрів, які опосередковано
визначають виникнення потягу до психотропних речовин. Це перш за все визначення наявності у підлітка біологічної схильності до алкоголізму, діагностика
психопатій або акцентуацій характеру. 4. Комплексна діагностика схильності до
адиктивної поведінки дозволяє виявити дітей і підлітків, стосовно яких необхідне термінове застосування психокорекційних заходів.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СКЛОННОСТИ
К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
Н. Ю. Максимова (Киев)
Многоаспектность проявлений аддиктивного поведения затрудняет возможность его предупреждения. Цель исследования – определить параметры диагностики личностной предрасположенности к употреблению психотропных веществ. Мы исходили из предположения о том,
что существуют психологические особенности, которые являются своего рода «слабым звеном».
Именно эти особенности детерминируют стремление менять своё эмоциональное состояние
искусственным путём. Экспериментальное изучение параметров диагностики склонности к
аддиктивному поведению проводилось нами на протяжении 15 лет. Изучались три группы
подростков по 90–100 человек в каждой. Подростки, которые хорошо социально адаптированы – группа «норма»; социально дезадаптированные подростки, которые, однако, не употребляли психотропных веществ; подростки, эпизодически употребляли психотропные вещества.
Результаты исследования показали, что влечение к употреблению психотропных веществ является симптомом более общего личностного неблагополучия. Нейтрализация этого негативного личностного новообразования позволяет избежать формирования психологической готовности к употреблению психотропных веществ.
Ключевые слова: аддиктивное поведение, личностная предрасположенность, параметры,
диагностика, психотропные вещества, превенция.
PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF PREDISPOSITION
TO ADDICTIVE BEHAVIOUR
Natalia Maksymova (Kyiv, Ukraine)
Department of Social Rehabilitation and Social Pedagogy
Taras Shevchenko National University
Multidimensional manifestations of addictive behaviour complicate the possibility of its prevention. The purpose of our research is to determine the parameters diagnosing a person’s predisposition to psychotropic substance use. We take as a point of departure the assumption that there
are psychological peculiarities that are a kind of “weak link”. Namely, these peculiarities determine
the desire to change a person’s emotional state artificially. The experimental study of the parameters diagnosing predisposition to addictive behaviour has been performed by us for 15 years. Three
groups with 90–100 adolescents in each were studied: well socially adapted adolescents – a “normative” group; socially maladapted adolescents who, however, did not use psychotropic substances; adolescents using psychotropic substances episodically. The study results show that the desire
to use psychotropic substances is a symptom of a more general personal ill-being. Neutralization
of negative personal formations prevents appearance of psychological readiness for psychotropic
substance use.
Key words: addictive behaviour, personal predisposition, parameters, diagnostics, psychotropic
substances, prevention.
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HUMAN PERSONALITY IN THE COMPLEX WORLD:
PLURALISM OF IDENTITIES AND THE PROBLEM OF WORLDATTITUDE
Interregional Academy of Personnel Management <uka7777@gmail.com>
The article is dedicated to the philosophical consideration of the problem of constituting the
world-attitude in the situation of the complex world that serves as one of the key factors of
the Weltanschauung disorientation that in turn leads to the decline in global health. Using
post-non-classical methodologies and referring to the cases of social and political life in a
nation state, the author focuses his attention on the analysis of plurality of human identities
as a problem that could not be solved by classical methods of the Modernity but requires the
development of each personality as the subject of one’s own life. The shortcomings of the
proposed approach could be defined as a lack of analysis of empirical data that should form
the subject of separate study. Practical and social meaning of the paper lies in the attempt to
manifest the philosophical and Weltanschauung base of the process and structure of human
identity in the present-day world.
Key words: human personality, identity, complexity, philosophy of health, philosophy of
democracy.

Introduction. The issue of the global human health in the 21st century is certainly not only that of medical science. It is quite evident that the major health problems are determined by a broad quantity of social and political factors that describe
the living condition of the people of the world. More so, mental health problems, like
the growing number of suicides among young people, as well as cases of depression,
alcoholism, or dementia, could be well evaluated in the broad scope of culture and
Weltanschauung (world-outlook and world-attitude) instead of being considered from
the medical point of view only. As argued by China Mills in her recent book on global mental health [12], the tendency to apply psychology and psychiatry to the everyday life of different countries in the today’s world could be presented as a form of
violent Westernization and even ‘colonialism’ that reconfigures socio-economic crises
of countries in general as individual crises of the people in particular – and as their
personal ‘mental illnesses’. And it is philosophy and social and cultural studies that
have achieving the due comprehension of the crises in question as their inherent task,
even if the application of those humanitarian disciplines to the issues of global health
could sound as something rather untraditional.
Purpose (aim) of the article – to outline the major problems of the contemporary
Weltanschauung situation that directly result in some or other forms of mental disorders.
Тheoretical part. First of all, it should be denoted that one of the reasons, if not
the major reason, for such disorders and for the aforementioned suicidal and depression
tendencies is the general disorientation of human personality as the illness of our times
that corresponds to the growing complexity of the world already noted by psychologists [5]. The concept of complexity in one of the most provoking in the contemporary
philosophy in general and philosophy of science in particular. That’s mostly due to
this concept providing the manifestation of the interconnection between the world
and the human person: the latter is not just ‘an observer’ of some complexity having
emerged out of nowhere in the process of human cognition of the surrounding world, –
the complexity in question is but a reflection and even a construction of the human
him- or herself, as demonstrated by the representatives of Kiev philosophical school
of the 20th and 21st century [1, 10].
In other words, ‘complexity’ of the contemporary world, i.e. the world as it is
comprehended by the cognizing human being, is not just an absence of simplicity, a
© Þ. Î. Ìåëêîâ, 2017
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form of unpredictability and disorienting plurality – like the non-classical understanding of the world in science (where a butterfly flapping its wings in one part of the
world could cause natural disasters in the other end of the planet) opposes the classical view of the world as a simply winded clock mechanism. Complexity here also
means the inability of classical general rationality to comprehend the world as a whole,
as any complexity is but an evaluation of that complexity that, as any value notion,
possesses an irreversible subjectivity. That is, the simplicity of the world is directly
proportional to the level of the ‘lightness’ of human being, which is so familiar to us
by its representation in post-modern culture and the arts, and the acknowledgement
of existential complexity of human being, peculiar to the philosophical thought already
since the middle of the 20th century, turns out to be an acknowledgment of the complexity of the whole world that surrounds us.
Меthodology. Taking those theoretical and philosophical ideas as a background,
let us turn now to more practical aspects of the said complexity, applying the synergetic and post-non-classical methodology [4, 14] to analyzing the current situation of
human personality and its identity. The reason for focusing our attention on this very
subject is that one of the most important consequences of the crisis of the classical
Weltanschauung is indeed the personalization of the human world-attitude as both a
trend and a challenge. That is, the noted disorientation comes from the inaptitude of
classical mechanisms of, so to say, mass production of senses and identities. Previously, senses, values, and identities were something pre-described to humans from the
very birth by their social status, their religion, class, or nation, – while now only person him- or herself could be the subject of goal-setting and the source of values and
identities, even if being such a source means not actually producing new values and
identities, but accepting the already existing ones as one’s own, immanent and assimilated.
Results and discussion. As it could be shown in the field of social and political
practices, more and more persons find themselves reluctant to obey the will of the
national unity, as the very right of ‘the people’ to self-determination and to creation
of their own state supposes, so to say, unidimensionality of their identity – the thing
that in the 20th century ceases to be real and sufficient for a contemporary human
person even taken in his or her sole identity as a citizen. Such unidimensional abstraction is actually a product of the remote age when the will of the nation could be
embodied in one single person. “L’etat, c’est moi” (“The state, it’s me”), – that was
simple and clear way to formulate this idea that Louis XIV was famously said to confess. And now, no single person, be it president or prime minister, has the right to state
it that way; a state could be no longer reduced to one single ethnical group, culture,
language or dialect, either. In other words, the common will can be neither personified
nor represented: each human personality could represent its own interests by itself
only, as such unique combination of them – composition of interests, identities, cultural and biological traits – could be possessed by nobody else, even if that other
somebody could be found more able in competent in any one of those spheres of activity and fields of identification.
The processes of the development of human personality lead it to obtaining new
plural forms, ways, and levels of identification – and that’s why such processes are
incompatible with unification of culture, with imposing one correct ‘self-consciousness’.
Just in the same way, feminism, racism, nationalism, chauvinism, Zionism / anti-Semitism and many other similar phenomena of ‘-isms’ present but artificial cultivation
of one and only human identity – and that’s why such identity appears as abstract
and artificial, even if originally, amongst other alternative identities it really was natural and organic. Thinking in obsolete binary oppositions, such ideological movements
strictly discriminate people of different race, sex, ethnos etc. not allowing interspersing
political discourse with any other human qualities.
That feature of any abstract identity and a self-contained system could be well
demonstrated on the example of nationalism that is rather history now in Western
countries but still present a threat to social consistency in Eastern Europe. Croatian
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writer Slavenka Drakulić (who lives in Sweden today) describes how it all was felt in
1990s in the following way:
“Being Croat has become my destiny… I am defined by my nationality, and by it
alone... Along with millions of other Croats, I was pinned to the wall of nationhood….
That is what the war is doing to us, reducing us to one dimension: the Nation.
The trouble with this nationhood, however, is that whereas before, I was defined by my
education, my job, my ideas, my character – and, yes, my nationality too – now I feel
stripped of all that. I am nobody because I am not a person any more. I am one of 4.5
million Croats… I am not in a position to choose any longer. Nor, I think, is anyone else…
…One doesn’t have to succumb voluntarily to this ideology of the nation – one is
sucked into it. So right now, in the new state of Croatia, no one is allowed not to be a
Croat” [7, р. 50–52].
By providing the ‘freedom’ of ethnic nationality, abstract ideology turns to be a
totalitarianism of a kind, as a “silencing or marginalization of alternative, non-nationalist political languages” [6, р. 20], – and there is no exit up to higher levels of values,
to the ideals common to any social system. Literally every human community is multiethnic and plural now, as the concept of multiculturalism proves [8], and their plurality, as well as proliferation of identities manifested by personalities they consist of, still
increases as they follow the course of their cultural and civilization development.
Here is but another example of the complex nature of human identity leading to
conflicts and mental disorientation. In 2010, the Nobel Prize in physics was awarded
to Andre Geim, who is an ethnic German, born and spent most of his life in the USSR
and Russia, and currently a citizen of Netherlands who lives and works in the United
Kingdom. According to the old linear logic – it is completely impossible to determine,
which one of those several countries should actually count that Nobel Prize as ‘its
own’? The scientist himself answers this question with full intelligibility and in a
philosophical way:
“When I was a little boy, I was a fan of my neighborhood soccer team. Then I was a
fan of my street team, then – the town team, and after that – of the national team of my
country. We introduced that artificial division into neighborhoods, towns, and countries.
Indeed, we all are just humans. We have one common science. But, of course, I am still proud
of my education I got at PhysTech [Moscow Institute of Physics and Technology]” [3].
With all respect for the opinion of the Nobel Laureate*, it would be better to make
a small correction: the division into communities is not necessarily artificial. Actually,
one of the tasks of contemporary philosophical thought lies in differentiation of natural
and artificial in such kinds of identification. I think that the division “into neighborhoods
and towns” is actually quite an organic division: Andre Geim really counts himself as
Sochian (that is, as one who belongs to his native town of Sochi), and at that not necessarily Russian, – and he says that in his other interviews. Nobody can deprive him of
the title of the graduate of the famous Moscow Institute of Physics and Technology, and
many Russian citizens have full right to be proud of the success of their compatriot – the
success achieved in many respects thanks to Soviet education and scientific schools but
at that – in spite of the present-day Russian state! It is the latter that due to various
factors – be it deficiency in financing for fundamental scientific investigations or banal
everyday despondency and life atmosphere of 1990s that was uncomfortable for a conscientious person, – that forced many prominent scientists including future Nobel Laureates to emigrate changing their citizenship – but not their culture, not the education
they had received, not their natural identity, in the long run.
However, in the age of the EU, one could think that one and only state identity
is being just replaced by other identities, also artificial. Thus, Anthony Smith who
favors nationalism argues that ‘European identity’ that is being so popular since recent
*
Which is completely justifiable within the frames of the classical science proper. Since its emergence
in the Modern times, it does not really acknowledge any borders at all. All efforts to create ‘a national science’
turned out to be phenomena similar to Lysenkoism in Soviet biology, leading but to the lag in development. It
is another case of other spheres of human culture – including philosophy and humanities – being somewhat
different from classical scientific activity in this respect.
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times, could not substitute national identities, which are the only real ground for human social life [13]. However, we could state that ‘European identity’ is in no way less
artificial than ‘French’ or ‘German’ identity – those national identities were in turn
created in more or less violent way at the expense of eliminating more natural identities of the Burgundians and the Languedociens, or by subordinating the Franconians
and the Bavarians to one Prussian dialect and Prussian police-state organization. It is
understood of course, that in the beginning of the 21st century, European identity is
not being created by such means – it is just found to be more suitable on global level,
where more natural identities of neighborhood and township are just irrelevant, as
they are too remote from the problems discussed. And that means that European identity does not deny French or German identity – on the contrary, it is possible on their
ground only, manifesting itself and becoming actual in other contexts and in other
times. That’s what Habermas means when he states:
“European identity this way already could not mean anything else but unity in national diversity; by the way, German federalism after the defeat of Prussia and reconciliation between confessions proposes not the worst model for that” [2, р. 228].
In my opinion, Europe as single organic formation is an example of what is formed
in social space succeeding the depleted nation state. National is but one out of many
levels and contexts for constituting identity and social space; an important level it is,
but not an exclusive one, even in pure political matters. The notion of the people is
always more broad than the notion of the nations, and not only because it includes
representatives of different nations and ethnic groups, cultures and races, but because
identity of each person could not be reduced to national identity, although it is augmented with the latter. The new stage of identification paradigm in full correspondence
with dialectics means the return on the new level to classical unity while preserving
non-classical plurality. Identity of representative of that or other sex, race, ethnicity
could not be lost once it had been obtained and acknowledged, – and the same job
task would be done by a person with full correspondence to his or her ‘complementary’ identities, but that does hinder evaluating the results of that job task by objective
and universal criteria and scale.
In philosophy of science, that methodological approach reflects the ideas of the
concept of post-non-classical science proposed by Vyacheslav Stepin [14], as a replacement for classical unity and non-classical radical plurality while dialectically combining unity in plurality and developing non-linear thinking. And in philosophy proper,
that approach could be considered as the form of dialectics of the one and the many
that finds its resolution in the transition to philosophy of the concrete: a singularity
that contains the universality. The universal as the concrete (and not abstract schematic general) does not oppose the singular, – on the contrary, it could exist in the
form of the singular only. In contemporary science, similar approach is defined by the
term ‘fractal’: fractals are self-similar objects that tend to reproduce their structure
(appear as identical) at different scales – in different context of consideration.
Human identity could be indeed considered as an entity similar in its nature to
fractal (or, a monad, using more traditional philosophical term). Thus, if we would
observe our planet from a rather remote position, say, from space, we will then see one
and the only humankind culture on the Earth, all differences inside that single culture
remaining unnoticed or at least irrelevant for the position of the said extraterrestrial
observer. In the space-planetary context, human being is identified as an earthman.
With closer observation (from a lower orbit) one can notice that single humanity
breaks up into several more or less different meta-cultural entities: European, American, African, Asian, and Slavic cultures. Upon consideration, for example, of the latter
culture with yet closer distance, an investigator can separate out of it Western Slavic
culture, Southern Slavic culture, and Eastern Slavic culture. Then one observes that
there are Russian, Ukrainian and Byelorussian cultures and identities present in the
Eastern Slavic culture – and so on and so forth, up to features of different cultures
present in one person, including even elements of cultures that no longer exist in the
global world, like Ancient Greek, Ancient Jewish, or Byzantine. And here we do not
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take into account other different forms of identity – social, political, linguistic, gender…
The order out of chaos, as well as the exit out of the maze of plural abstract identities,
is obtained due to setting an ordered system of considering an event in its proper
context [11, р. 201–203].
And not just in context at that – but in its becoming and development as well.
Cultural identity itself, and the culture as a whole, is a living entity organically unfit
for existence within abstract limits preset by a scheme, be it a stamp in passport or a
set of laws regulating the usage of a language. For example, the language spoken by
population of a nation state (even if limiting the population by the number of people
belonging to one ethnicity only) could neither be reduced to one system of given rules
nor separated by strict ‘state borders’ from languages of neighbor countries.
At the same time, the nation itself is sure to display no signs of being an absolute
and motionless entity when considered from the point of view of dialectical, nonlinear and fractal approach. Nation is a self-organizing system as well, and the very
term ‘nation’ in philosophy (at least, in Eastern European philosophy) is usually described as the level of ethnos’ development that corresponds to the industrial age. If
we turn to the history of the becoming of Ukrainian and Russian ethnos, we would
find out that there were different Eastern Slavic tribes existing in the times of the
birth of ancient Rus’ state, which is true for any ethnic history. And it is completely
of no sense to try to represent the history of Kievan Rus’ as exclusively history of
‘Russian’ or ‘Ukrainian’ nation only, according to today’s abstract state situation.
In fact, tribes uniting themselves into a nation and gaining a new identity – that is
a prolonged historical process. Here is an avid example: in historical drama “The Pretenders” by Henrik Ibsen, the hero, Norwegian king of the 13th century Håkon Håkonsson, envisions his life goal in realizing that national ‘unity in plurality’ – the idea perceived by his contemporaries as a strange and grandiose, one actually fit for a king:
“Norway was a kingdom, it shall become a nation. The men of Trondelag fought the
men from Viken. The men of Agde fought the men of Hordaland, the men of Haagoland
the men of Sogn; now all must be united and know themselves and realize that they are
one!” [9, p. 284].
Mentioned strange-sounding names of ancient Norwegian tribes do not tell much
to the present-day reader – Norway tribes did unite themselves, as well as Russian,
English, French and other ethnic groups. And the problem is not in the fact that there
is a perspective of a new united identity and united culture arising today, so that the
Jewish and the Americans, the Russians and the Ukrainians would relate to that one
culture as the Polans and the Drevlyans relate to Rus’, or men of Haagoland and men
of Viken relate to Norway. The problem is that the becoming of one united identity no
longer requires forgetting all other cultural, ethnic, social, gender and other identities;
that becoming does not oppose preserving the existing cultural diversity. Classical dilemma: ‘either – or’, is no longer dominant. As a ‘unity in plurality’, contemporary cultural identity could appear not as an abstract and uniform phenomenon, but as a complex,
multidimensional and fractal entity. Non-linear thinking considers different identities
and different traditions being complementary, and not opposite to each other.
Another matter is that the noun ‘human’ is itself abstract and empty without being
concretized in qualities of the German, the Ukrainian, the Jew, man, woman and so on
ad libitum et ad infinitum. That’s the difference between post-non-classical concrete
unity of plurality [4] – and abstract uniformity. That’s the difference between the proposed approach to consideration of humankind unity – and humankind unification by
dogmas of cosmopolitism that supposes turning all the people into similar westernized
culturally one-sided individuals having no national and local cultural dimension. Thus,
it is further proliferation of identities that could serve as an adequate orientation for
the further development of humankind, with the broader and intensified cultural education enabling each person to truly become a subject of one’s own life.
To summarize all the aforementioned arguments and statements, it would be sufficient
to state that, in my opinion, the major problem of the today’s world-attitude is that now
only human persons can serve as potent subjects of setting values, goals, and identities
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for themselves – and not social institutes or systems in general, like nation states of the
Modern age. The situation of the plurality of identities, where each person could not be
subjugated to any single identity, be it of ethnicity, nationality, race, or profession, does
correspond to the philosophical ideas of the development of human personalities, but is
indeed hindered both by subjective and objective factors, with people themselves lacking the due level of cultural education to perform the task of being actual subjects of
their life and activity, and with old nation states and other bodies readily putting obstacles on the road of that education and development while trying to impose artificial
and strict one-way identities and values. All those difficulties indeed result in the disorientation of the world-attitude and in the decline in personal and global health, and
finding the solution to the problems in question constitutes quite an important tasks for
future studies in social and political philosophy as well as psychological science.
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ЛЮДСЬКА ОСОБИСТІСТЬ У СКЛАДНОМУ СВІТІ:
ПЛЮРАЛІЗМ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ І ПРОБЛЕМА СВІТОСВІДНОШЕННЯ
Ю. О. Мєлков (Київ)
Статтю присвячено філософському розгляду тих труднощів, з якими пов’язана розробка
людського світовідношення у ситуації складності світу. Особливу увагу приділено проблемі
множинності людських ідентичностей як фактору, що впливає на дезорієнтацію у світоставленні
та занепад особистого та глобального здоров’я мірою того, як люди з усього світу стикаються
з ситуацією багатоманіття цілей, цінностей та ідентичностей, що більш не можуть ефективно
нав’язуватися національною державою чи іншим соціальним інститутом, але вимагають від
кожного здатності бути справжнім суб’єктом своєї життєдіяльності та цілепокладання.
Складність світу, що виникла, як зазначається у статті, є лише відображенням зростаючої
складності особистостей, проявляючи необхідність подальшої проліферації ідентичностей та
посилення культурної освіти для людей світу, аби мати змогу подолати поточну кризу
ідентичності та всі психічні негаразди, що з неї витікають.
Ключові слова: людська особистість, ідентичність, складність, філософія здоров’я, філософія
демократії.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ В СЛОЖНОМ МИРЕ:
ПЛЮРАЛИЗМ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ И ПРОБЛЕМА МИРООТНОШЕНИЯ
Ю. А. Мелков (Киев)
Статья посвящена философскому осмыслению трудностей, с которыми связано установление человеческого мироотношения в ситуации сложности мира. Особое внимание уделено
проблеме множественности человеческих идентичностей как фактору, влияющему на дезориентацию в мироотношении и упадок личностного и глобального здоровья по мере того, как
люди всего мира сталкиваются с ситуацией многообразия целей, ценностей и идентичностей,
которые не могут более эффективно навязываться национальным государством или иным социальным институтом, а требуют от каждого способности быть настоящим субъектом своей
жизнедеятельности и целеполагания. Возникшая сложность мира, как отмечается в статье,
является всего лишь отражением возрастающей сложности личностей, проявляя необходимость
дальнейшей пролиферации идентичностей и интенсификации культурного образования для
людей мира, чтобы иметь возможность преодолеть настоящий кризис идентичности и все психические расстройства, выступающие следствием такового.
Ключевые слова: человеческая личность, идентичность, сложность, философия здоровья,
философия демократии.
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДРУЖИН
ПОСТРАЖДАЛИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
1

Національний університет біоресурсів та природокористування України; 2Міжрегіональна
академія управління персоналом <omelchenko@ukr.net> <viktorvus@ukr.net>
Дослідження присвячене актуальній проблемі соціально-психологічної адаптації дружин
постраждалих у бойових діях військовослужбовців, що не здобула належної уваги наукового загалу. Стаття висвітлює результати емпіричного дослідження особливостей
адаптивного потенціалу дружин, чоловіки яких постраждали в бойових діях. Методологічне підґрунтя – системний підхід до трактування поняття «адаптація особистості» та концептуальне положення про взаємозумовленість адаптивного потенціалу людини та її самопочуття. Критерії дослідження – когнітивний, афективний та
конативний компоненти соціально-психологічної адаптації жінок. У результаті аналізу виявлено: проблемна ситуація характеризується актуалізацією у свідомості жінок
родинних труднощів, зумовлює зміни у сімейній самоідентифікації, підвищує стресостійкість; адаптація здійснюється за девіантним типом (неконформістським), що
зумовлює фрустрацію потреби в самоактуалізації, спричинює психофізіологічне виснаження; чинниками, що спричиняють погіршення самопочуття жінок, є когнітивний
дисонанс в системі «я – інші», розбіжність ціннісних орієнтацій особистості та соціуму. Емпіричним шляхом визначено основний комплекс адаптивних механізмів. Визначені основні напрями психологічного супроводу сімей постраждалих військовослужбовців.
Ключові слова: сім’я військовослужбовців, соціально-психологічна адаптація, адаптивний потенціал, психофізіологічний стан жінок.

Вступ. Соціально-політичні зміни в Україні вимагають нового підходу до проблеми соціалізації, що відбувається в умовах невизначеності. Уваги науковців
потребують провідні інститути соціалізації, зокрема сім’я, що нині переживає
кризовий період. Дестабілізаційний соціальний вплив особливо гостро позначився на родинах військовослужбовців, потерпілих у зоні АТО. Сімейна криза, зумовлена наявністю потерпілого чоловіка, спричинює зміну структури сім’ї: її внутрішній шар складається з особи, яка бере на себе роль опікуна,– дружини. Саме
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її адаптивний потенціал визначає можливість подальшого функціонування цієї
соціальної групи.
Проблема соціально-психологічної адаптації членів родини, що доглядають
хворих родичів, була предметом дослідження багатьох науковців (Ю. Александровський, Е. Ейдеміллер, В. Юстицькіс, G. Brown. E. Monk, Н. Оліфірович,
Т. Зінкевич-Кузьомкіна, Т. Велента, А. Васильєва, М. Маркова, О. Піонтковська,
І. Кужель), проте питання рівня соціальної адаптивності дружин потерпілих військовослужбовців належної уваги не здобуло.
Мета статті – висвітлити результати дослідження особливостей адаптивного
потенціалу дружин постраждалих військовослужбовців.
Теоретична частина. Розглядаючи проблему адаптивного потенціалу дружин
постраждалих військовослужбовців, ми виходимо із концептуального положення
про те, що адаптованість особистості є важливим критерієм її психічного благополуччя. Підтримуємо висновки провідних науковців [1, 2, 5, 7, 8] про необхідність
системного розгляду – психологічної, соціально-психологічної та психофізіологічної адаптації у їх єдності. Адже адаптація – процес, що відбувається в результаті активної взаємодії людини із соціальним середовищем, наслідком чого є опанування соціальних норм, інтеріоризація цінностей, узгодження актуальних
соціальних вимог і очікувань із наявними можливостями та самооцінкою суб’єкта
соціальної взаємодії [4].
Соціально-психологічну адаптацію розуміємо як механізм соціалізації особистості, у результаті якої постає соціальна ідентичність; як багатокомпонентне
утворення, що проявляється в таких видах:
 нормальна адаптація (зумовлює стійкість адаптованості в типових проблемних
ситуаціях, без патологічних змін її структури та порушень соціальних норм
групи, не зумовлює суттєвих якісних новоутворень; її види: захисна, незахисна, змішана);
 девіантна адаптація (детермінується соціально-психологічними процесами,
що задовольняють потреби особистості, однак не виправдовують очікувань
інших учасників групи щодо поведінки цієї особистості; її види: неконформістська, новаторська);
 патологічна адаптація (спричинюється патологічними механізмами та
формами поведінки й зумовлює утворення патологічних комплексів характеру) [5].
Важливою з огляду нашого дослідження є проблема взаємозалежності адаптивності та адаптивного потенціалу (А. Маклаков, С. Максименко, О. Кокун).
Адаптивність ми інтерпретуємо як здатність людини адаптуватися до мінливих
ситуацій, а адаптивний потенціал як систему якостей і властивостей (біологічних,
соціально-психологічних, особистісних), що актуалізуються в момент зміни умов
життєдіяльності та сприяють здійсненню перетворювальної діяльності людини.
Виходячи із концептуальних положень О. Леонтьєва про структуру особистості, концепції соціальної ідентичності Г. Теджфела, положення А. Налчаджяна
про ефективність поведінки особистості, продуктивність діяльності як ознаку
успішної адаптованості особистості, ми виокремили такі критерії дослідження та
їх показники: 1) когнітивний (самоідентичність особистості, самооцінка), 2) афективний (самоставлення, рівень стресу, ціннісні орієнтації), 3) конативний (рівень
самоактуалізованості).
Аналіз компонентів соціально-психологічної адаптації дав нам змогу: 1) виявити чинники та механізми, що формують адаптивний потенціал дружин постраждалих військовослужбовців; 2) визначити якість їхнього психічного здоров’я;
3) оцінити баланс особистісного функціонування в системі соціальних
взаємозв’язків.
Методологія та методи дослідження. Методичний інструментарій становили
психодіагностичні методики, що відповідали критеріям валідності й невеликого
обсягу стимульного матеріалу. Для вивчення когнітивного компоненту соціальнопсихологічної адаптації досліджуваних застосовувалась методика «Шкалована
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самооцінка ПФС» (О. Кокун), методика «Хто я?» (М. Кун, Т. Макпартленд);
афективного – «Шкала загальної самоефективності» (Р. Шварцер, М. Ерусалем,
В. Ромек), «Опитувальник на визначення рівня стресу» (Л. Рідер), «Методика
вивчення ціннісної структури масової свідомості» (Р. Інглхарт, М. Яницький);
конативного компоненту – методика «Короткий індекс самоактуалізації» (Jones,
Crandall).
Результати та їх аналіз. Вибірку склали 84 особи – дружини військовослужбовців, потерпілих під час АТО. Відповідно до поставлених завдань, ми дослідили рівень самоідентичності жінок (методика «Хто я?» М. Кун, Т. Макпартленд).
Аналіз відповідей респонденток дав змогу виокремити 7 основних умовних груп
стратегій самоідентифікації: особистісна, гендерна, родинна, громадянськосуспільна, патріотична, професійна, релігійна. Кількісні показники та ієрархія
подана в табл. 1.
Таблиця 1. Кількісні показники самоідентифікації дружин постраждалих
військовослужбовців (n = 84)
Показник

Родинна орієнтація
Громадянсько-суспільна орієнтація
Особистісна орієнтація
Патріотична орієнтація
Гендерна орієнтація
Релігійна орієнтація
Професійна орієнтація

М

Σ

2,33
1,83
1,66
0,66
0,66
0,5
0,33

2,06
2,13
1,36
0,81
1,21
0,83
0,51

Високі показники родинної самоідентичності дружин засвідчують: сімейні
проблеми мають найвищий рівень актуалізації у свідомості респондентів, вони
найбільш значущі для жінок. Такі результати є відображенням цінності сім’ї як
соціального ресурсу жінок.
Високий рівень перших трьох позицій засвідчує відносну узгодженість особистісної та соціальної ідентичності більшості дружин, наявність балансу в когнітивній схемі «я – соціальна роль». Зазначений баланс може бути пояснений
відсутністю когнітивних внутрішньоособистісних рольових конфліктів у жінок,
що могли б актуалізувати захисні адаптивні механізми. Низькі рангові позиції
гендерної спрямованості є свідченням того, що жінки уникають розгляду власних
статеворольових особливостей з огляду травматичності зазначеної теми, вони
витісняють негативний результат порівняння себе з іншими дружинами, чоловіки
яких не брали участь у бойових діях. Низький рівень релігійної спрямованості
може бути проявом певної задоволеності тим, що проблемна ситуація вирішується, стан здоров’я чоловіка стабілізується та знижується сімейна напруга. Найменший показник професійної орієнтації, на наш погляд, є ситуативним, що імовірно, означає орієнтацію основного ресурсу на вирішення найближчих, а не
віддалених стратегічних цілей.
Дослідження емоційного компоненту здійснювалося за допомогою «Шкали
загальної самоефективності» Р. Шварцера, М. Єрусалема в адаптації В. Ромека.
Середнє значення показника (М) у вибірці становило 26,66 (Σ 8,91). Такий результат є свідченням достатньої впевненості дружин у своїх можливостях щодо
вирішення актуальних проблем соціалізації, а найголовніше – відсутності депресій, стурбованості, почуття безвиході. Дружини не досить впевнено, однак у більшості випадків вірять в успіх своєї діяльності, здатні ухвалювати раціональні
рішення щодо розв’язання актуальних проблем соціальної ситуації. Проте такий
показник є ознакою психоемоційного виснаження.
Ціннісна спрямованість жінок досліджуваної групи визначалася за «Методикою вивчення ціннісної структури масової свідомості» Р. Інглхарта в модифікації
М. Яницького. Узагальнені результати подані в табл. 2.
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Таблиця 2. Кількісні показники вивчення ціннісно-смислового світосприйняття дружин
постраждалих військовослужбовців (n = 84)
Показник

Цінності індивідуалізації
Цінності соціалізації
Цінності адаптації

М

Σ

1,16
1
0,66

0,75
0
0,51

Аналіз отриманих результатів дає змогу дійти таких висновків: для більшості
жінок притаманний достатньо високий рівень соціального розвитку, адже матеріальні цінності ними віднесені на останню позицію, стратегія їхньої адаптації в
межах групи орієнтована не на приєднання (конформна поведінка), а на самоактуалізацію, незалежність, саморозвиток, що може бути пояснено домінуванням
девіантної соціально-психологічної адаптації (неконформістського типу). Проблемна ситуація, зазвичай, вирішується нетрадиційними методами, що є свідченням
того, що соціальні очікування дружин не виправдовуються. Здійснений кореляційний аналіз дав змогу додатково виявити залежність: підвищення значущості
цінностей індивідуалізації для досліджуваних пов’язане зі зниженням патріотичної
орієнтації (r = –0,56 при P  0,05), що й підтверджує наші попередні висновки.
Специфіка аутоперцепції власної активності вивчалась за такими сферами:
соціогенез; професіоналгенез; соматогенез; когнітивно-інтелектуальний розвиток;
емоційно-вольовий розвиток. Досліджуваним пропонувалося оцінити кожен показник за 10-бальною шкалою (табл. 3).
Таблиця 3. Аутоперцепція власної активності дружин постраждалих
військовослужбовців (n = 84)
Самооцінка
Самооцінка
Самооцінка
Самооцінка
Самооцінка
Самооцінка

Показник

М

Σ

рівня розвитку пізнавальної сфери
рівня комунікативної компетентності
стану власного здоров’я
рівня задоволеності професійною діяльністю
рівня емоційно-вольової саморегуляції
рівня соціальної успішності

5,66
5,66
5,66
5,5
5,5
5

3,2
3,07
3,26
3,78
3,56
2,75

Отримані кількісні результати є показниками середнього рівня самооцінки
кожної позиції. Вони приблизно співвідносяться з рівнем самоефективності (середній) та рівнем стресу. Відсутність високих показників за цими шкалами можна інтерпретувати як певне виснаження, недостатність підтримки та визнання
складності виконання їхніх соціальних ролей з боку соціального оточення, наявність певних травмувальних чинників у процесі порівняння власного реального соціального успіху з бажаним, з успіхом інших. Така самооцінка може бути
зумовлена ще й неважливістю зазначених стимулів у ситуації переживання стресу, зумовленого втратою здоров’я чоловіка. Водночас суб’єктивні оцінки не збігаються з об’єктивним вимірюванням власної активності, середнє значення якої (за
методикою О. Кокуна) становить 8 балів, що є показником вище середнього рівня. Отже, можна дійти висновку про наявність суперечності в ціннісній ієрархії
дружин потерпілих військовослужбовців та тієї аксіологічної системи, яку сповідує соціум; розбіжності між їхніми очікуваннями та реальним станом справ.
З метою визначення залежності самопочуття дружин постраждалих військовослужбовців від певних аспектів соціально-психологічної адаптації ми здійснили дослідження їхнього психофізіологічного стану (методика О. Кокуна). Отримані результати виявилися такими (середні значення): активність – 8, задоволеність
від навчання – 7,5, самопочуття – 7,16, зацікавленість у навчанні – 7, настрій – 6,66.
Візуальний аналіз дає змогу констатувати відсутність показників низького
рівня. Це підтверджує наші попередні висновки про наявність достатнього рівня

178

ISSN 0049-6804. «Врачеб. дело». 2017, № 7

СЕКЦІЯ 3

самопочуття дружин. Найнижчі показники (хоч і в межах середнього рівня) має
шкала «настрій». Така ситуація є природною, адже дружина пригнічена, коли її
чоловік страждає, до того ж позначається виснаження: обсяг емоційного та фізичного навантаження жінок достатньо зріс. Високе значення (рівень вище середнього) отримане за шкалою «активність» – це свідчення наявності достатнього психічного ресурсу для вирішення проблем, що виникають у ситуації їхньої
життєдіяльності, однак і підвищенням рівня психоемоційної напруги. Дещо нижчими є результати задоволеності від навчання, однак можна констатувати: освітня сфера є ресурсною, підвищує адаптивні можливості тих дружин, які вже навчаються, дає змогу розширення меж самореалізації, самоактуалізації, що є
головним у системі цінностей жінок цієї вибірки. Низьке значення (порівняно з
іншими) зацікавленості в навчанні є свідченням актуалізації пізнавальної потреби, проте браку сил і часу на її задоволення.
Середній рівень самопочуття, що тяжіє до найвищої межі шкали цього рівня,
підтверджує попередні інтерпретації щодо виснаженості піддослідних.
Кореляційний аналіз отриманих показників самоефективності, самоактуалізації та переживанням стресу дали змогу виявити такі особливості (табл. 4).
Таблиця 4. Зведені показники самоактуалізованості, переживання стресу та
самоефективності дружин постраждалих військовослужбовців (n = 84)
Показник

Індекс самоактуалізації
Самооцінка рівня самоефективності
Рівень переживання стресу

М

Σ

52,83
26,66
1,21

5,81
8,91
1,09

Переживання самоактуалізованості пов’язане з вибором цінностей індивідуалізації (r = 0,51 при P  0,05), з низьким рівнем самопочуття (r = –0,57 при
P  0,05) – а отже, прагнення до самоактуалізації виснажує психофізіологічні
сили дружин. Напруження самоактуалізації також корелює з вибором професійної (r = 0,64 при P  0,05) та гендерної (r = 0,73 при P  0,05) орієнтації у проявах
самоідентифікації, що підтверджує наші попередні висновки.
Рівень стресу залежить від якості сприйняття успішності власної соціальної
активності (r = 0,73 при P  0,05), призводить до зниження самопочуття (r = –0,7
при P  0,05). Чим вищий рівень родинної самоідентифікації, тим вищий рівень
стресостійкості (r = 0,78 при P  0,01).
Висновкі. 1. Чинники, що зумовлюють підвищення рівня адаптивного потенціалу дружин постраждалих військовослужбовців: високий рівень сімейної ідентичності, високий рівень стресостійкості, відсутність когнітивного дисонансу в
системі «я – соціальна роль», зосередження психічних ресурсних можливостей
на вирішенні найближчих цілей життєдіяльності, актуалізація змішаних комплексів адаптивних механізмів. 2. Чинники, що знижують рівень адаптивного потенціалу, зумовлюють прояви апатії та виснаження: розбіжність ціннісних орієнтацій
особистості та соціуму, наявність когнітивного дисонансу в системі «я – інші»,
фрустрація потреби в самоактуалізації, спрямованість на цінності індивідуалізації
(девіантна неконформістська адаптація). 3. Основні напрями психологічного супроводу сімей постраждалих військовослужбовців: групові консультації для дружин з метою формування усвідомленості зав’язків «особистість – ситуація – проблема», забезпечення емоційної підтримки з боку оточення, формування більш
сприятливої самооцінки власних можливостей, усвідомлення нового емоційного
досвіду; групові сімейні консультації (з обов’язковою присутністю – за можливості–
постраждалих чоловіків) з метою взаємоактуалізації адаптивних можливостей
членів подружжя, формування системи ефективної саморегуляції в стресових
ситуаціях, переживання нового соціального досвіду.
Перспективними цілями нашого дослідження є вирішення проблеми виявлення соціально-психологічних умов, що зумовлюють оптимізацію адаптивного потенціалу дружин потерпілих військовослужбовців.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЖЁН
ПОСТРАДАВШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Л. Н. Омельченко, В. И. Вус (Киев)
Проблема социально-психологической адаптации военнослужащих является предметом
исследования многих ученых, однако вопрос адаптивного потенциала жен пострадавших военнослужащих существенно не разработан. В статье освещены результаты эмпирического исследования особенностей адаптивного потенциала жен военнослужащих, пострадавших в боевых
действиях. Методологическое основание – системный подход к трактовке понятия «адаптация
личности» и концептуальное положение о взаимообусловленности адаптированности человека
и его самочувствия. Критерии исследования – когнитивный, аффективный и конативный компоненты социально-психологической адаптации. В результате анализа сделан вывод: проблемная
ситуация характеризуется актуализацией в сознании женщин семейных трудностей, что обусловливает изменения в семейной самоидентификации; адаптация осуществляется по девиантному типу (неконформистскому), приводит к фрустрации потребности в самоактуализации;
факторами, обусловливающими ухудшение самочувствия жен, являются когнитивный диссонанс
в системе «я – другие», рассогласование ценностей личности и социума. Эмпирическим путем
определен основной комплекс адаптивных механизмов. Определены основные направления
психологического сопровождения семей пострадавших военнослужащих.
Ключевые слова: семья военнослужащих, социально-психологическая адаптация, адаптивный потенциал, психофизиологическое состояние женщин.
THE PECULIARITIES OF ADAPTIVE POTENTIAL OF WIVES
OF INJURED SERVICEMEN
L. M. Omelchenko1, V. I. Vus2 (Kyiv, Ukraine)
1

National University of Life and Environmental Science of Ukraine;
2
Interregional Academy of Personnel Management

The research is devoted to the actual problem of social and psychological adaptation of the wives
whose husbands were injured in combatant operations. This problem isn't deeply highlighted in the
scientific literature. The article represents the results of empirical study of the peculiarities of the
adaptive potential of women whose husbands were injured in war activities. The methodological
basis is the systematic approach to the interpretation of the concept of «adaptation of the person»
and the conceptual position on the interdependence of the adaptive potential of a person. Criterias
for research are cognitive, affective and conative components of social and psychological adaptation
of women. As a result of the analysis revealed: the problem situation is characterized by actualization
in women's minds of family difficulties, causes changes in family identity, increases stress resistance;
Adaptation is carried out according to the deviant type (non-conformist), which predetermines the
frustration of the need for self-actualization, causes psychophysiological exhaustion; The factors that
cause a deterioration of the well-being of women is the cognitive dissonance in the system «I – the
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others», the divergence of value orientations of the individual and society. The basic set of adaptive
mechanisms is determined empirically. The basic directions of psychological support of families of
injured servicemen are determined.
Key words: family of servicemen, social and psychological adaptation, adaptive potential,
psychophysiological condition of women.
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RELIGIOSITY IN NURSING: THE TRANSLATION, VALIDATION
AND CULTURAL ADOPTION OF THE CENTRALITY OF RELIGIOSITY
SCALE – 10 IN GREEK LANGUAGE
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Religion has an important role in today’s society. Understanding religious perception and aspects
of a person is a very complex process and could reflect ones moral values, cultural background
and tradition. Many nurses around the world are religious and some religious motivations
often prompt becoming a nurse. Aim of the study was the translation of the centrality of religiosity scale (CRS-10) in Greek language and the validation of the scale for the Greek
population. The CRS-10 questionnaire is an anonymous self-administered questionnaire that
contains ten, five point Likert scale, closed questions (ranging 1–5). The questionnaire was
translated into Greek language and then back translated in the English in order to be checked
for any inconsistencies. The sample of the study was 318 nurses and nurse assistants. Exploratory factor analysis, with principal components analysis was performed for checking the
construct validity of the questionnaire. The test–retest reliability and the internal consistency
were also examined. Statistical analysis performed by the use of SPSS 21.0. Statistical significance level was set at P = 0.05. The final Greek version of the questionnaire includes all
of the ten questions. The mean age of the participants was (43.01 ± 7.60) years. One factor
exported from the statistical analysis. The Cronbach-a coefficient was 0.919 for the total
questionnaire. The CRS-10, is a valuable and reliable questionnaire that can be used for assessing religiosity in Greek population.
Key words: validity, reliability, religiosity, nursing.

Introduction. The trained nurse has become one of the great blessings of humanity,
taking a place beside the physician and the priest…. – William Osler Religion has an
important role in today’s society. Understanding religious perception and aspects of a
person is a very complex process and could reflect ones moral values, cultural background and tradition. It is a fact that there is not a widely agreed definition for religion
and the meaning of it can be described by three words faith, worship and ethics. Many
religion worldwide are composed by a set of symbols that are respectful and awe-inspiring and connected to rituals in which a set of believers takes part. Regardless of
whether a religion is associated with a belief in deities or not, there are always beings
or objects that cause awe or admiration [12]. According to O’Neill & Kenny [22],
religion refers to the outward expression of faith, these are internal beliefs and values
concerning God or any higher Being [22]. It is an organized belief system that affirmed
and supported by a human institution, an ethnicity or culture, which is characterized
by ritualistic procedures and specific practices, It can affects a person’s way of coping
in various situations such as addictions by forming a norms [13].
Allport and Ross [1] distinguished religiosity in Intrinsic and Extrinsic religiosity.
Extrinsic concerns aspects of social integration, acceptance or criticism provided by
others and from dogma and ritual. Intrinsic, on the other hand, is related to the frame
© Åâàíãåëîñ Ñ. Ôðàäåëîñ, Іîàííà Â. Ïàïàôàíàñіó, Òñàðàñ Êîíñòàíòіíîñ, Ìіõàåë Êóðàêîñ, Ñîôіÿ Çèãà, Ôîòåїíі Òçàâåëëà, 2017
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of the meaning allowing personal interpretations for life. The intrinsic religiosity, as a
concept, it is closer to spirituality than the extrinsic [1]. Huber and Huber [13] from
a more sociologic perspective and by combining psychology of religion stated that
there is more aspect of religiosity than those mentioned. According to them personal
religious construct-system can be described by five domains. Intellectual domain refers
to the knowledge and that one person has on religion and religiosity. Ideology refers
to the beliefs that people have regarding their existence. Public practice regards to
the commitment to religious communities and activities. Private practices are concerning individualized activities and rituals in private space. Finally, the domain of religious
experience refers to a kind of direct contact to an ultimate reality [13].
According to World Health Organization (WHO), religiosity along with spirituality, can play an important role in health behaviors and in coping with terminal, life
threating and chronic diseases and it is has been recognized as important aspect of
human health. Thus, an increasingly worldwide research interest on this domain has
been observed in the past decades. Despite the fact that religiosity is gaining ground
on health research for the possible benefits that patients may have by integrating it
in their care, the link that has with health is documented since antiquity. For centuries
health care facilities and religious places where either close by to each other and in
many cases where in the same place. Originally, religious leaders were the primary
healers of those who were in need. They are still the primary contact for health care
for many people in some societies today. Then, too, religious beliefs are often intertwined with health practices, influencing the acceptance of illness, treatment and nursing care [3, 9–11]. For centuries health care were provided within monasteries and
those were used to take care of the sick, pilgrims, and travellers [19]. It has been
document and widely agreed that Byzantium was a landmark in hospital care. In addition almost of the hospitals, were annexed to monasteries and they were called Xenones, linking that bond between religion and health care. The nursing staff was either
volunteers or paid personnel [16]. The relation between nursing and religion goes back
to Byzantium era were professional nursing personnel were used for the first time in
Byzantium hospitals; they were female and belonged to the Church. Their main duties
were physical and Psychological support of patients [14].
Upon until today many nurses around the world are religious and some religious
motivations often prompt becoming a nurse. Moreover, nurses now are taught and
expected to assess and support spiritual well-being, identify spiritual distress and in
many cases to provide religious and spiritual care [28, 30]. Over the years it is argued
that nurses spiritual and religious beliefs affect nursing care and nurses who are more
religious works to make sure the patient’s religious beliefs are upheld, fact that can
play an important role in patients satisfaction with care, especially in contexts like
palliative care [6]. Furthermore, nurses religiosity can have a protective function and
provide structures which help nurses cope with patients’ suffering and everyday stressors within the clinical practice. Religious coping dominated by basic trust where
prayer is used as a coping strategy may support the nurses [8, 28, 29].
As an emerging topic, religiosity has gain the attention of researchers worldwide
and many valid tools that asses’ various aspects of religiosity has been developed. Yet
few studies have ever been applied in Greek nurses examine their religiosity. In addition, there is a lack of a brief and valid instrument in Greek language that assess religiosity and especially an instrument that is addressed general population. The purpose
of the present study was the translation of The Centrality of Religiosity Scale (CRS10), in Greek language and the validation of the scale for the Greek population.
Material and methods. The Centrality of Religiosity Scale (CRS). The Centrality
of Religiosity Scale (CRS) is a measure of the centrality, importance or salience of
religious meanings in personality. It is asses five aspects of religiosity intellectual domain, ideology, private and Public practice and finally the domain of religious experience. It has been developed by Huber and has yet been applied in many studies in
sociology and psychology of religion and many health related studies. The basic scale
is provided in three lengths with 15 (CRS-15), with 10 (CRS-10) and with 5 items
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(CRS-5). The CRS-10 is a reduced and more economical version containing only two
questions per every aspect of religiosity. All items are answered in a five point Likert
scale, closed questions. For items that measures frequencies five answers can be never,
rarely, occasionally, often, and very often, range from 1 to 5. And for items where frequencies have little meaning as e. g., the belief in something divine, the intensity or
importance of this items is assessed in five levels , not at all, not very much, moderately, quite a bit, and very much so, range from 1 to 5 also. The range of the scales
total score is 1–5, and it can form three groups depending the score “non religious”
1–2, “religious” 2.1–3.9 and finally “highly-religious” 4–5 [14].
The translation and cultural adaption procedure. Following the world health organization, translation and linguistic validation methodology, at first two independent
bilingual researchers made two forward translations from English to the Greek language. Then, a reconciliation of the 2 forward translations was provided by a third
translator. Finally, a back translation into English was performed by a fourth translator. In the final step of this procedure the final translation was reviewed and finalized
by a fifth translator. Then, it was tested on a small nurse’s population of 10, who
completed the test version of the questionnaire and answered questions from a cognitive debriefing script. Less than 10 min were required for most of the individuals to
complete the Greek version of the CRS-10. No individual found any of questions unrelavent, upsetting or disturbing.
Sample of the study. A convenience sample of 318 nurses were recruited from two
major hospitals within Attica region. Eligible individuals for the study were required
to be adults (> 18 years of age), to be a nurse or nurse assistant and have adequate
knowledge of the Greek language and satisfactory level of communication.
Ethics. Ethical approval for the study was obtained from the Ethics Committee
and the scientific boards for each site. Nurses were approached by a member of the
research and asked if they want to participate in this study and then were referred to
the principal investigator. After providing all necessary information for the study, a
written informed consent was obtained from all study participants.
Statistical analysis. Quantitative variables are presented as mean (± standard deviation) and qualitative variables as absolute and relative frequencies. For the evaluation of the internal consistency of the questionnaire was assessed with Cronbach a
coefficient. While for reliability of CoR 10 questionnaire the method of Test – Retest
was used. For the construct validity of the questionnaire was applied the technique of
exploratory factor analysis. For the statistical analysis of the data used in IBM SPSS
Statistics 22 and as the statistical significance level was set to a = 5 %.
Results. Descriptive statistics. From the total of the sample 75.8 % were female,
the age ranged from 23 to 61 years old with a mean 43.01 ± 7.6. The majority of them
were nurses 48.5 %, married 64.2 %, and hold a higher education degree 43.7 %. The
working experience ranged from 1 to 37 years, with a mean 17.31 ± 9.00. Finally regarding their religious preference most of them were Christians Orthodox 96.9 %
No statistical significant differences were observed between in the score of religiosity and demographic characteristics such as age and marital status. Difference that
it was marked was with Gender, Profession and educational level. More specific women are more religious than men (t = –5.365; P < 0.001). Moreover, nurse assistants
are more religious than nurses are (t = –2.457; P = 0.015). Regarding the educational
level, less educated were more religious (F = 3,326; P = 0.011). More specific, post hoc
examination (LSD) revealed that, those who were high school graduates were more
religious from university graduates (P = 0.022) and those who had postgraduate degrees (P = 0.005).
The Centrality of Religiosity Scale (CRS) Questionnaire. In the distribution of nurses’ answers (n = 318) in the Centrality of Religiosity Scale (CRS-10) is presented.
The validation of the Centrality of Religiosity (CRS-10) questionnaire. The Greek
version of CRS-10 was checked for its validity and reliability.
Construct Validity of the Greek version of CRS-10. Factor Analysis was applied to
explore construct validity of the questionnaire. In particular, exploratory factor anal-
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ysis was applied that shows if the correlation between items can be explained by a
smaller number of factors. For extracting the factors principal components analysis
method was applied. High value of KMO index (KMO = 0.924) and the statistical
significance of Bartlett’s Test of Sphericity (χ2(45) = 1859.717; P < 0.001), suggesting
that there is a sampling adequacy and by applying factor analysis will give satisfactory results. The factor analysis resulted to one factor, with Eigenvalue 5.83 (Kaiser
criterion) that interpreted 58.39 % of the total variance. All items loadings in the factor had values > 0.4 which is the marginal acceptance point, more specific loadings
range from 0.668–0.825.
Scale reliability. The Reliability of CRS-10 questionnaire was tested for the characteristics of stability and internal consistency.
For testing the reliability of the CRS-10 the test-retest method was used. From
the total of 318 nurses, 40 of them they completed the questionnaire for a second time
(retest) after a four weeks period. A period of time sufficient that there is no remembrance of previous answers. For the statistical control the repeatability of measurements
between test and retest, the Pearson’s correlation coefficient was estimated and paired
t-test for the difference between the two administrations of the questionnaire. Results
of the test – retest reliability. Correlations between the two administrations of the
questionnaire, in scale total score (r = 0.987; P < 0.001) and in the level of individual questions had a value r ranging from 0.842 to 0.96 which is suggesting that a strong
correlation between the two administrations exist. Moreover, t values in the Paired
t-test between the two administrations, in scale total score (t = –0.934; P > 0.05), as
well as in the level of individual questions was not statistical significance. Thus, we
can say there were not any differences between the two administrations and the questionnaire has high test – retest Reliability meets the characteristic of Stability.
Internal consistency. For testing the internal consistency of the CRS-10 Cronbach’s
Alpha coefficient was used. Internal reliability coefficient for the total score of the
CRS-10 questionnaire was 0.919 which showed that the scale has very good internal
consistency. Moreover, values of Cronbach’s in case that one item was deleted from
the scale, were checked. The audit showed that not any substantial increasing of the
Cronbach’s a will happened if an item was deleted from the scale. Thus, we can say
that all the questions were important internal coherence with the other.
Discussion. The aim of our study was to assess the validity and reliability of the
Greek version of Centrality of Religiosity (CRS-10). Judging from the results obtained
the Greek version of the Centrality of Religiosity (CRS-10) proved to have satisfactory psychometric properties for a Greek population. The scale displayed good reliability, with sound internal consistency as assessed by coefficient α, and a degree of
test-retest reliability. The excellent Pearson correlation coefficient for the test-retest
of the scale suggests that any repetition of the test would be likely to render the same
results. The tool therefore proved to be reliable and it can be used to asses religiosity
in Greek population.
Despite the fact that Huber and Huber [14], developed the Centrality of Religiosity scale as a multidimensional scale measuring five dimensions of religiosity, the current version resulted to one factor. This could be attributed to the fact that we used
a shorter version of CRS and not the full length of 15 items. In fact, this five dimensional structure is being supported in other studies to [33], not only in German population, but in Poland to [13, 34]. On the other hand, it is not unusual for measures
resulting in different factor structure during the validation procedure, especially measures that are applied for this blurry and personal issue. Darviry et al. [7] validate the
Intrinsic/Extrinsic Religious Orientation Scale in Greek population and resulted in
three factors instead of two. In contrast to these other studies in Greek population
measuring religiosity came to the conclusion that religiosity in Greek population can
be interpreted as one domain, suggesting a continuum of religious behavior and the
perception of religiosity as one [7, 19].
Our participants were primarily Christian Orthodox, and they are rated as religious
according to Huber and Huber classification based on the score of CRS-10. It has been
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reported in previous studies in Greek population regarding religiosity that religion and
religious practices have an important role in their lives [2, 24, 25]. Furthermore, many
researches have documented that personal devotion, participation in religious activities,
and religious salience are positively associated with psychological well-being in Greek
orthodox populations [17]. Those positive effects of religiosity can determent a crucial
role in coping with clinical practice stressors but sometimes also in the clinical decision
taking [27]. A common feature among mentally resilient individuals is the existence of
an internal system of moral values and a code of conduct that appear to be protective
against traumatic events and the risk of depression and anxiety disorders. In addition,
religiosity is considered to be a valuable resource in shaping mental resilience against
life difficulties and traumatic events. It is worth noting that according to a study in
the United States, following the events of September 11, 2001, religion for 90 % of
respondents was the second most prevalent stress strategy [26]. According to L. S. Meltzer et al. [19], nurses who viewed religion highly important experienced less emotional exhaustion than those to whom religion was less important. Thus, a direct link between religion and work related stress is highlighted in their study and revealing the
positive effects that religiosity van have. Moreover, nurses that report themselves as
religious can cope better in caring for dying patients, task that can be stressful [4].
According to our study there were some differences observed, regarding religiosity
and demographic factors such as gender, profession and educational level. Women found
to be more religious fact that is supported by other studies in Greece [31, 32], that
were concluded to this. Religiosity and the centrality of religion in women are prevailed
over time and religious practices are more important for women. The other differences
that our study yield was those regarding profession and educational status, there two
variables can be examined together cause in Greece nurses consider to be those who
had a university degree and nurse assistants are usually high school or vocational schools
graduates. According to a study in Ireland in 2011, less educated have a greater level
of religiosity than those who are more educated (“Census 2011 Profile 7 Religion,
Ethnicity and Irish Travellers – Ethnic and cultural background in Ireland – CSO –
Central Statistics Office”, 2017). While according to Sacerdote and Glaeser in 2001,
church attendance is increasing with education. In fact, they observed education is the
most statistically important factor explaining church attendance, after eliminating
other factors in regression analysis on their sample [23]. Thus, it can be clearly support
on the exact effect that education can have in religiosity.
One limitation of the present study can be that data collection took place only in
two hospitals of Attica. It would be interesting to assess religiosity in nurses that are
residence in rural areas and check if there are any differences, thus people in rural
areas consider being more cohering and with tighter family bonds, factors that can
influence religiosity.
Practice implications. It is a fact that most the existing nursing literature focuses on the importance of being aware of and understanding the patient’s spiritual
or religious beliefs and needs, and less about nurses perception and importance of
religiosity [4]. According to Musgrave and McFarlane [21], religiosity, spiritual wellbeing and education can influence and help to shape positive attitudes toward spiritual care of Israeli oncology nurses. Furthermore spiritual and religious nurses are
more willing to let patients take control of conversations about end-of-life care and
make sure the patient’s religious beliefs are upheld [6, 18]. Nurses must be able to
provide spiritual care and to addressing spiritual and religious concerns of their patients. In order to be able they must first have an understanding of their own religious
and spiritual beliefs.
Conclusions. In today’s societies that are characterized by the constant stressors
that people experience religiosity and spirituality have proven to be protective resources. Religiosity can provide relief and comfort and contribute to mental balance.
Moreover, can provide an explanation of the world system and give meaning and purpose to existence that is why it should not ignore the importance of the life of people.
Religious nurses can provide spiritual and religious care on those who are in need.
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РЕЛІГІЙНІСТЬ У ДОГЛЯДІ ЗА ХВОРИМИ: ПЕРЕКЛАД, ВАЛІДАЦІЯ І КУЛЬТУРНА
АДАПТАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ШКАЛИ РЕЛІГІЙНОСТІ-10
Евангелос С. Фраделос, Іоанна В. Папафанасіу, Міхаел Куракос, Софія Зига, Фотеїні Тзавелла,
Константінос Тсарас (Спарта, Ларісса, Афіни; Греция)
Релігія відіграє важливу роль в сучасному суспільстві. Розуміння релігійного сприйняття
і аспектів людини є дуже складним процесом і може відображати моральні цінності, культурний
фон і традиції. Багато медсестер і санітарний персонал в усьому світі релігійні, а деякі саме
через релігійні мотивів часто і доглядають за хворими. Метою дослідження було переведення
центральної шкали релігійності (CRS-10) на грецьку мову та валідація шкали для грецького
населенняАнкета CRS-10 являє собою анонімний опитувальник, який містить десять, п’ять
балів за шкалою Ликерта, закриті питання (діапазон 1–5). Анкета була переведена на грецьку
мову, а потім назад переведена на англійську мову, для перевірки на наявність будь-яких
невідповідностей. Вибірка дослідження – 318 медсестер/санітарів і помічників. Факторний
аналіз із застосуванням методу основних компонент був виконаний для перевірки достовірності
конструкції опитувальника. Також була проведена повторна перевірка. Статистичний аналіз,
виконаний з використанням SPSS 21.0. Рівень статистичної значущості був встановлений при
Р = 0,05. Остаточна грецька версія опитувальника включає в себе всі десять питань. Середній
вік учасників становив (43,01 ± 7,60) року. Один фактор експортується з статистичного аналізу.
Коефіцієнт Кронбаха склав 0,919 для загальної анкети. CRS-10 – це цінний і надійний запитальник, який можливо використовувати для оцінки релігійності в грецькому населенні.
Ключові слова: достовірність, надійність, релігійність, догляд за хворими.
РЕЛИГИОЗНОСТЬ В УХОДЕ ЗА БОЛЬНЫМИ: ПЕРЕВОД, ВАЛИДАЦИЯ И
КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ШКАЛЫ РЕЛИГИОЗНОСТИ-10
Евангелос С. Фраделос, Иоанна В. Папафанасиу, Михаел Куракос, София Зига, Фотеини
Тзавелла, Константинос Тсарас (Спарта, Ларисса, Афины; Греция)
Религия играет важную роль в современном обществе. Понимание религиозного восприятия и аспектов человека является очень сложным процессом и может отражать моральные
ценности, культурный фон и традиции. Многие медсестры и санитарный персонал во всем мире
религиозны, а некоторые именно из-за религиозных мотивов часто и ухаживают за больными.
Целью исследования был перевод центральной шкалы религиозности (CRS-10) на греческий
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язык и валидация шкалы для греческого населения. Анкета CRS-10 представляет собой анонимный опросник, который содержит десять баллов по шкале Ликерта, закрытые вопросы
(диапазон 1–5). Анкета была переведена на греческий язык, а затем обратно переведена на
английский язык, для проверки на наличие каких-либо несоответствий. Выборка исследования – 318 медсестёр/санитаров и помощников. Факторный анализ с применением метода основных компонент был выполнен для проверки достоверности конструкции вопросника. Также
была проведена повторная проверка. Статистический анализ выполнен с использованием
SPSS 21.0. Уровень статистической значимости был установлен при Р = 0,05. Окончательная
греческая версия вопросника включает в себя все десять вопросов. Средний возраст участников
составил (43,01 ± 7,60) лет. Один фактор экспортируется из статистического анализа. Коэффициент Кронбаха составил 0,919 для общей анкеты. Таким образом, CRS-10 – ценный и надежный вопросник, который можно использовать для оценки религиозности в греческом населении.
Ключевые слова: достоверность, надежность, религиозность, уход за больными.
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INTEGRATED CARE PLATFORMS TO SUPPORT
MENTAL HEALTH PATIENTS
Pyramind Services Ltd <giannis@pyramind.eu>
Integrated Care improve outcomes for both patients and their caregivers; creating access to
better integrated socio-sanitary care e-Services (integration of health care, social care, longterm and self-care in any kind of health/living conditions) outside of hospitals; reducing
unnecessary hospital admissions and enabling effective working of professionals. They can be
considered as organizers of care around the needs of people with the aim of improving the
health services through better coordination across different levels of socio-sanitary care and
from different providers within each level. The introduction of integrated care programmes
could undeniably improve the quality of life of both patient suffering from mental health but
also for their home care-givers. As a result, the Croatian Health Insurance Fund and the Rijeka
City Department of Health and Social Welfare in collaboration with the Psychiatric Hospital
“Lopača” (founded by the City of Rijeka), participated in the CIP-ICT-PSP Project “INclusive
INtroduction of INtegrated CAre (INCA)” trials to evaluate how the use of such platform
would affect the health and quality of life of the people suffering from mental health problems
or other mental health disorders, their caregivers, their doctors and social services.
Кey words: Integrated Care, e-health, mental health, social care, self-care, monitoring
health, Chronic tele-health, inclusive, remote patient monitoring, socio-sanitary care integration, integrated care monitoring, accountable care, patient care repository, patient-centric communication, proactive care.

Introduction. Despite wide acknowledgment of the potential benefit of integrated care [1], the use of telehealth – the provision of care at a distance – a key component in future integrated care remains limited and with wide disparities across and
within European countries. Different factors contribute to this. These include: lack of
solid data and of legal clarity; technical issues and market fragmentation; ethical issues
and, last but not least, poor awareness of the benefits of integrated care from health
authorities, patients and health professionals [2]. Integrated healthcare delivery links
multiple levels of care management, coordinates services and encourages professional
collaboration across a range of care delivery [3,4,5]. Integrated healthcare is not about
structures or common ownership, but rather about networks and connections – often
between separate organizations – that focus the continuum of healthcare delivery
around patients and populations. It is clinical and financial accountability to a defined
set of patients or a population that ties together delivery organizations.
© Ã. Õðèçîñòîìó, 2017
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Purpose (aim) of the article. As part of the CIP-ICT-PSP [6] Project “INclusive
INtroduction of INtegrated CAre (INCA)” [7], it was decided to conduct pilot trials
on Integrated Care for Mental Health patients in Rijeka City (Systemic therapy in
Geropsychiatric patients). INCA is a multi-channel, patient centred, integrated sociosanitary care platform. The social services, medical organizations, patients, and private
care givers were able to interact with each other through any device capable of running an Internet browser using INCA platform. Serving content from the Cloud allows
access anywhere at any time.
Тheoretical part. The demographic developments in Europe [8] challenge us to
find new and smarter ways of organising work in the future. There will be a decrease
of the workforce in the European health sector, but an increase in the number of patients. Innovative solutions and new technological advancements must be developed.
Integrated Care Platforms are considered essential for the improvement of health and
quality of life of the people suffering from mental health problems or other mental
health disorders [9,10], to enhance the communication between all stakeholders, to
recognize the processes within the value chains to increase the efficiency and to improve the accessibility of health and social services [11]. INCA has as a final aim to
coordinate the socio-sanitary services aiming to reduce costs, improve patient experience and achieve greater efficiency from health delivery systems. The inclusive approach of INCA can help to remove technological barriers for patients’ engagement
and to leverage the “Contribution towards introduction of integrated care programmes”
in Member States, leading to operational deployment of novel organizational models
and care pathways for integrated care.
The initiative, supported by European Commission, contributes to the current
state of art in the management of Chronic Disease Management, aspiring to integrate
or facilitate the integration of social programs beyond the clinical vision of the care
chain provision. As illustrated in Figure 1, INCA puts the patient in the center with
a personalized network of stakeholders (Social Services, Health providers and
Caregivers), empowering them to communicate directly with their circle of care.

INCA “Patient-centric” networks of socio-sanitary care providers

The focus of INCA on Integrated Care confirms the realisation that technological
solutions may be more cost effective and efficient as the focus on innovation. In terms
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of workforce – the focus on active ageing; prolonging an active and healthy life in
order to be a productive citizen longer and skill mix; how to organise tasks between
professions and maximising work input are all indicators on the pressure from politicians
to find new ways of organising the workforce.
Меthodology. The aim of INCA integrated care pilots was to explore different
ways of providing integrated care to help drive improvements in care and well-being.
The pilots have been designed to look beyond traditional boundaries of care, for
example between primary and secondary care or between health and social care, in
order to develop new, more integrated models of service delivery.
The overarching aim of integrated care is to improve outcomes, especially for those
with (complex) chronic health problems, by overcoming issues of fragmentation through
the linkage of services of different providers along the continuum of care.
In the City of Rijeka the proportion of the population that is over 60 years old
increased in last 10 years from 22 % to 27 %. With increasing age, the number of the
population suffering from mental health problems or other mental health disorders
increased for more than 50 %. In such circumstances, it was realised that the coordination of health and social services would be beneficial. In any case, before the
introduction of INCA, coordination within Health Care (Primary, Secondary, Tertiary),
as well as between Social Care and Health Care was clearly insufficient.
Rijeka has used INCA’s Care Manager Interface to create one Care Program: Health
and Social Care for the patients/care users with Mental Health diseases or other
Mental Health disorders. The main goal was to improve accessibility of Health and
Social Services by using INCA for coordination of the providers of Social and Health
Services.
The main target group of Rijeka pilot was people over 60 suffering from mental
health problems or other mental health disorders (e.g. dementia) and second target
group is health and social care providers. A total of 264 people participated in the
trials, where 173 of them where male and 91 female.
The stakeholders involved in the implementation of the trials were the City of
Rijeka Department of Health and Social Welfare, the Psychiatric Hospital “Lopača”,
the Clinical Teaching Hospital Rijeka, the Primary health care centres in Rijeka city
(general practitioners), Domiciliary Care Service “Kantrida” Home for the Elderly and
the Disabled, Community Nurses Service and the County Centre for Social Care.
Rijeka used INCA platform on a trial basis for one consecutive year to evaluate
the impact of the platform on the care delivery for the citizens with the afore mentioned
medical conditions. Due to delicate condition of the target group (mental health diseases or other mental health disorders) and the fact that it is under even more restrictive legislative protection regarding data protection [12] (Law on Protection of Persons
with Mental diseases), Croatian Personal Data Protection Agency has issued an opinion that data cannot be shared between health and social welfare system. In the Rijeka pilot only healthcare professionals can use INCA platform, so said in numbers, in
the Croatian pilot 10 health care professionals are using INCA platform. Implementation has proven the importance of the integration of the Social Program of the City
of Rijeka in INCA platform.
Surveys, national workshops and medical professional focus groups, have provided
an assessment [13] of the views, needs, benefits and barriers related to integrated
healthcare delivery from the perspective of patients and health professionals [14].
A mixed methods approach was adopted. The evaluation used a combination of quantitative and qualitative methods. The data came from the following sources: staff interviews, patient/service-user questionnaires, staff questionnaires, HIS, including data
on outpatient and inpatient utilisation, and the results of local evaluations.
The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA),
addressing the challenges brought about by an aging population in Europe Triple Win
objectives with respect to the dimensions quality of life; sustainability of health and
care systems; and innovation and growth, were compared with EIP-AHA efforts among
others in terms of cost-effectiveness, which is the reason why the Monitoring and
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Assessment Framework for the European Innovation Partnership on Active and Healthy
Ageing (MAFEIP) [15].
Results and discussion. After 12 months of running pilot activities, the results
are showing that the pilot is a success in Rijeka area. Further contacts have been made
with both Ministries (Health and Social Services) and INCA has been presented as a
model on how to deal with care integration in patients with long term conditions. The
main question for us is, whether the changes brought about with the introduction of
INCA are cost-effective or not, and we used the cost-effectiveness plane to answer this
question [16, 17].
7 out of 10 professionals have opted that the care plan has been easier using the
ICP, and the remaining 3 have chosen the not sure answer. Due to the nature of the
pilot, given the fact that the patients in Rijeka don’t have access to the ICP (Integrated
Care Plan), all of the professionals have indicated that they have more work now than
before. Asked to elaborate that in the meeting, it was concluded that this was not a
complaint. It is simply a fact that because of the introduction of the ICP now they
are in position to provide care in the way that they were not been able to do before.
Some additional time is needed to perform tasks that ICP is enabling them (i. e. reading
notifications and acting upon them) but they are satisfied with the extra help they are
able to provide to their patients and their families. All professionals have stated that
using ICP has enable them to communicate more efficiently with patients and other
care providers.
Professionals have reported minor difficulties in early stages of the pilot. Those
were mainly concerning interoperability issues with their regular ICT tools, as well
as some minor technical issues like broadband connectivity speed. Given the fact that
the medical professionals are not most adept ICT users, somewhat slower learning
curve was anticipated by the project team. Therefore, additional resources were invested into training workshop. This has paid off since the users reported that they
successfully used the software on the daily basis. Usability of the IT tool was marked
as clear, intuitive and transparent.
Provider satisfaction increased from 3,2 as measured before INCA to 3,9 measured
with INCA. Further, it can be seen that the number of hospital stays due to mental
health disorder (MHD) decreased by from 29 days per patient per year to 26 days/
patient/per year, while patients more frequently visited their General Practitioner and
were also more frequently visited themselves by their community nurse.
In Croatia, INCA has been perceived as generally effective and beneficial and has
served the Croatian Health Insurance Fund to take qualified decision in a foreseen
public procurement process, which is actively promoted by the Croatian Government
that sees “Integrated Care” as one of their focal points in for a sustainable society. All
professionals stressed out that when we are talking about mental health diseases or
other mental health disorders among elderly population we have to consider role of
all society – from family, neighbourhood, local authorities to central state.
The conclusion from the experts was that it is possible to use this model of integrated care in practice, but with several preconditions. Among the top of them was
the final introduction of the EHR to Croatian eHealth system, and developing of a
standardized set of care pathways to be used nationally.
Patients and health professionals rate their experiences with integrated healthcare
delivery as positive. There is a lack of awareness of the existence and implementation
of similar services among patients. Healthcare professionals are slightly more aware
regardless of whether they use integrated healthcare services or not. Nevertheless,
there is still lack of full implementation of integrated care services within the surveyed
population. Health professionals believe that INCA is a valid complement to conventional services as it carries potential for increasing quality of care, patient adherence,
improving cooperation among health professionals, and contacts with patients, especially in underserved areas and access for vulnerable patient groups like chronic patients and elders (65+). Seen as a whole, INCA has perceived as generally effective
and beneficial and has served the Croatian Health Insurance Fund to take qualified
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decision in a foreseen public procurement process, which is actively promoted by the
Croatian Government that sees “Integrated Care” as one of their focal points in for a
sustainable society.
Acknowledge. This work would not have been possible without my involvement in
the CIP-ICT-PSP Project “Inclusive Introduction of Integrated Care” and the valuable
contribution of all project partners and participants throughout the whole duration of the
project.
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ІНТЕГРОВАНІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПАЦІЄНТІВ
З ПРОБЛЕМАМИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
Г. Хризостому (Пафос, Кіпр)
Комплексний догляд покращує результати як для пацієнтів, так і для їх опікунів; створення системи електронних послуг призводить до кращого соціально-санітарного обслуговування
(інтеграція охорони здоров’я, соціальної допомоги, довгострокової та самодопомоги) поза
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лікарнями; скорочення зайвих лікарень забезпечує підвищення ефективності роботи
професіоналів. Вони можуть розглядатися як організатори догляду за потребами людей з метою
поліпшення медичних послуг шляхом кращої координації між різними рівнями соціальносанітарної допомоги та різних постачальників на кожному рівні. Впровадження інтегрованих
програм догляду може безперечно підвищити якість життя пацієнтів, які страждають на психічні
розлади. Хорватський фонд медичного страхування та Департамент охорони здоров’я та
соціального забезпечення міста Рієка спільно з психіатричною лікарнею «Лопача» (Рієка)
взяли участь у проекті CIP-ICT-PSP Інклюзивне введення INtegrated CRE (INCA). Обговорюються результати дослідження того, як використання такої платформи вплине на здоров’я
та якість життя людей, що страждають на психічні розлади, їхніх опікунів, та лікарів.
Ключові слова: інтегрований догляд, психічне здоров’я, соціальна допомога, самообслуговування, моніторинг здоров’я, хронічне теле-здоров’я, дистанційний моніторинг пацієнта,
інтеграція соціально-санітарної допомоги, комплексний моніторинг догляду, підзвітний догляд,
сховище для пацієнтів, пацієнт – орієнтоване спілкування, проактивний догляд.
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ
С ПРОБЛЕМАМИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Г. Хризостому (Пафос, Кипр)
Комплексный уход улучшает результаты как для пациентов, так и для их опекунов; создание системы электронных услуг приводит к лучшему социально-санитарного обслуживания
(интеграция здравоохранения, социальной помощи, долгосрочной и самопомощи) вне больниц;
сокращение лишних больниц обеспечивает повышение эффективности работы профессионалов.
Они могут рассматриваться как организаторы ухода за потребностями людей с целью улучшения медицинских услуг путём лучшей координации между различными уровнями социальносанитарной помощи и различных поставщиков на каждом уровне. Внедрение интегрированных
программ ухода может бесспорно повысить качество жизни пациентов, страдающих психическими расстрайствамиХорватский фонд медицинского страхования и Департамент здравоохранения и социального обеспечения города Риека совместно с психиатрической больницей
«Лопачо» (Риека) приняли участие в проекте CIP-ICT-PSP Инклюзивное введение Integrated
CRE (INCA). Обсуждаются результаты исследования того, как использование такой платформы повлияет на здоровье и качество жизни людей с проблемами психического здоровья, их
опекунов и врачей.
Ключевые слова: интегрированный уход, психическое здоровье, социальная помощь, самообслуживания, мониторинг здоровья, хроническое теле-здоровье, дистанционный мониторинг
пациента, интеграция социально-санитарной помощи, комплексный мониторинг ухода, пациент – ориентированное общение, проактивный уход.
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Дослідження є спробою міждисциплінарного аналізу сучасних медико-соціальних форм
надання допомоги у сфері психічного здоров’я. Метою дослідження є теоретичний аналіз
специфіки представленості форм медико-соціальної реабілітації осіб з психічними розладами в сучасних українських реаліях. Використана сукупність загальнонаукових
методів аналізу наукової літератури міждисциплінарного характеру. За результатами теоретичного аналізу зазначається, що більшість наявних у світі сучасних програм
допомоги людям, які страждають на психічні захворювання, ґрунтується на принципах
позалікарняної підтримки. Стверджується доцільність та ефективність збалансованого поєднання психіатричної допомоги та соціальної підтримки. Визначено ефективність
міждисциплінарного підходу до здійснення соціальної реабілітації осіб з психічними роз© І. Ï. Áіäçþðà, 2017
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ладами. Представлені практичні рекомендації для вдосконалення та підвищення
ефективності діяльності соціальних організацій у сфері охорони психічного здоров’я,
розробці нових форм соціальної адаптації осіб із психічними розладами.
Ключові слова: психічне здоров’я, медико-соціальна допомога, система охорони
психічного здоров’я, соціальна робота.

Мета дослідження – теоретично проаналізувати взаємозв’язок між формами
соціального супроводу осіб з психічними розладами та психіатрією.
Методологія: сукупність загальнонаукових методів, таких як, синтез, узагальнення, систематизація, комплексність та аналіз наукової літератури міждисциплінарного характеру.
Результати та висновки. У сучасній українській науковій літературі активно
розглядається широкий спектр концептуальних питань теорії і практики медикосоціальної допомоги особам з психічними розладами [1–7, 9, 10].
Численні автори відзначають важливість мультидисциплінарного підходу у
наданні послуг особам із психічними розладами [1, 5, 8, 10].
Правова база у сфері охорони психічного здоров’я в Україні розвивається на
основі міжнародних актів, медичних норм, кримінального законодавства, відповідними загальнодержавними та регіональними постановами [2–4, 8].
За результатами теоретичного аналізу визначено, що мета реформи медикопсихіатричної допомоги полягає у заміщенні існуючої моделі стаціонарної медичної допомоги в Україні на допомогу громади.
Соціально-психіатрична допомога повинна забезпечуватися постійними терапевтичними мультипрофесійними командами що надають пацієнту всі форми
допомоги.
Окрема психічна допомога повинна бути функціонально інтегрована в одну
систему. Система охорони психічного здоров'я в Україні повинна активно співпрацювати з амбулаторно-поліклінічними закладами, дитячими дошкільними установами, громадськими організаціями медико-санітарної допомоги, кризовими
центрами.
Обґрунтована доцільність створення в Україні мережі усіх організацій, які працюють в напрямку медико-соціальної допомоги людям з психічними розладами.
Рекомендується здійснювати інформаційно-просвітницьку діяльність через проведення круглих столів, семінарів, конференції за участі органів місцевого самоврядування, завідувачів психіатричних лікарень та диспансерів, громадських діячів.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ
И. П. Бидзюра (Киев)
Исследование является попыткой междисциплинарного анализа современных медикосоциальных форм оказания помощи в сфере охраны психического здоровья. Целью исследования является теоретический анализ специфики представленности форм медико-социальной
реабилитации лиц с психическими расстройствами в современных украинских реалиях. Использована совокупность общенаучных методов анализа научной литературы междисциплинарного характера. Согласно результатам теоретического анализа отмечается, что большинство
существующих в мире современных программ помощи людям, страдающим психическими заболеваниями, основывается на принципах внебольничной поддержки. Утверждается целесообразность и эффективность сбалансированного сочетания психиатрической помощи и социальной поддержки. Определена эффективность междисциплинарного подхода к осуществлению
социальной реабилитации лиц с психическими расстройствами. Представлены практические
рекомендации по совершенствованию и повышению эффективности деятельности социальных
организаций в сфере охраны психического здоровья.
Ключевые слова: психическое здоровье, медико-социальная помощь, система охраны психического здоровья, социальная работа
ORGANIZATION OF MENTAL HEALTH CARE IN MODERN UKRAINE
I. P. Bidziura (Kyiv, Ukraine)
Interregional Academy of Personnel Management
The paper is an attempt to analyze the current medical and social forms of mental health care in
interdisciplinary approach. The purpose of the paper is a theoretical analysis of the representation
specificity of the medical and social rehabilitation forms of persons with mental disorders in modern
Ukrainian realities. There is used complex of general scientific methods for the analysis of interdisciplinary scientific literature in the paper. As a result of the theoretical analysis, it is noted that most of
the world’s most modern programs for medical and social care of persons with mental disorders are
based on the principles of community-based support. The effectiveness of a balanced combination of
psychiatric care and social support is confirmed. The effectiveness of the interdisciplinary approach to
social rehabilitation of persons with mental disorders is defined. Practical recommendations for improving of effectiveness of social organizations’ activities in the field of mental health care are presented.
Key words: mental health, medical and social support, mental health care system, social work.
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1

The skin is a means of expressing feelings such as anger, fear, shame, disappointment and
plays an important role in the socialization of the person, which begins from childhood and
continues during his adulthood. The skin retains the ability to respond to endogenous and
exogenous stimuli, feels and integrates environmental signals and at the same time “transmits”
internal states to the outside world. The medical practitioner should respond promptly to various
© Ëàìáðіíі І. Êîðêóòà, Õðіñòîñ Ê. Іëіàäіñ, Іîàííà Â. Ïàïàôàíàñіó, 2017
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questions before proceeding to his overall assessment through a well-structured consultation.
The treatment of skin symptoms and disorders could be particularly beneficial for patients.
Кey words: dermatological diseases, psychosocial effects, social stigma, and depression.

Purpose (aim) of the article – the aim of this work is to investigate the skin
diseases associated with mental disorders and to treat them.
Меthodology. A bibliographic search was made by the Scopus, Medline, Ebsco,
Pubmed, electronic databases. 20 articles from Greek and foreign literature were separated and studied.
Conclusions. Skin functions are many such as protecting the body from mechanical damage, chemical damage, thermal effects, sunlight or other types of radiation,
from microbial, viral, fungal and parasitic diseases and is actively involved in body
defense [1, 3, 6, 7, 10].
Most adults who have grown with skin disease can easily remember the extremely unpleasant and traumatic incidents against them with various comments or exclusions that they often felt because of their skin condition [2, 5, 8].
Managing emotions caused by such reactions. Obviously, this would have an impact
on the patient’s self-esteem. In addition, it can create negative thoughts that lead to
an increasing sensitivity of the patient in the comments of others. It seems that stigma
is of great importance to humans because rejection or the threat of rejection is a basic
anxiety factor for humans.
The objective examination of the lesion, the accompanying subjective symptomatology and the clinical diagnosis provide the basics for the development of a psychosomatic case as compared to the dermatological disorder. The patient should then be
referred to a psychiatrist or psychologist for large-scale psychotherapy [4, 9, 11].
The quality of the relationship between the doctor and the patient is a determining factor for what the dermatologist expects to approach the patient and how much
faith he has that will benefit the patient. Intervention should aim to cure the symptom
and improve the patient’s behavior.
Results. Skin conditions are usually directly visible to other people, and because
of the aesthetic deformity they cause, they can affect their self-confidence. They can
also influence their body image, their daily lives, and their social relationships with
other people.
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ЛІКУВАННЯ ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ
З ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ
Ламбріні І. Коркута, Хрістос К. Іліадіс, Іоанна В. Папафанасіу (Фесалонікі, Греція)
Шкіра є засобом вираження почуттів, таких як гнів, страх, сором, розчарування і відіграє
важливу роль у соціалізації людини, яка починається з дитинства і продовжується під час
повноліття. Шкіра зберігає здатність реагувати на ендогенні та екзогенні подразники, відчуває
та інтегрує екологічні сигнали і одночасно «передає» внутрішні стани у зовнішній світ. Медичний працівник повинен негайно відповісти на різні питання, перш ніж продовжити свою загальну оцінку за допомогою добре структурованої консультації. Лікування симптомів та розладів
шкіри може бути особливо корисним для пацієнтів.
Ключові слова: дерматологічні захворювання, психосоціальні ефекти, соціальна стигма
та депресія.
ЛЕЧЕНИЕ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Ламбрини И. Коркута, Христос К. Илиадис, Иоанна В. Папафанасиу (Фессалоники, Греция)
Кожа является средством выражения таких чувств как гнев, страх, стыд, разочарование и
играет важную роль в социализации человека, которая начинается с детства и продолжается
всю его взрослую жизнь. Кожа сохраняет способность реагировать на эндогенные и экзогенные
раздражители, ощущает и интегрирует экологические сигналы, «передаёт» внутренние состояния внешнему миру. Врач должен оперативно реагировать на различные вопросы, прежде чем
приступать к его общей оценке через хорошо структурированную консультацию. Лечение симптомов и расстройств кожи может быть особенно полезно для пациентов.
Ключевые слова: дерматологические заболевания, психосоциальные эффекты, социальная
стигма и депрессия.
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Стаття присвячена проблемі психічного здоров’я фахівців рятувальних та протипожежних служб. Відзначається актуальність пошуку соціально-психологічних способів
покращення психічного здоров’я пожежників та рятувальників, оскільки подальша доля
багатьох людей та сімей залежить від якості та ефективності їхньої діяльності.
Ціннісно-семантична детермінація психічного здоров’я пожежників та рятувальників
вивчається на емоційному, когнітивному та конативному рівнях. Дослідження проводилося на основі методики «Цінні орієнтації» (В. І. Вус). Використання зазначеної методики дозволило побудувати особисту «аксіоматрицю»; Досліджено «трирівневу»
структуру індивідуальної ціннісно-семантичної свідомості; Вивчаються позитивні
ціннісно-семантичні детермінанти індивідуального психічного здоров’я. Стверджується, що специфіка ціннісно-семантичного осягнення світу зумовлена сукупним впливом
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професійних, соціальних та індивідуальних та психологічних чинників. Особистісний
аксіогенез фахівців рятувальних та протипожежних служб відбувається на тлі активізації процесів інтелектуалізації та раціоналізації. Необхідність зростання якісних
показників соціальної підтримки, соціального супроводу, поліпшення соціальнопсихологічних умов особистого функціонування фахівців рятувальних та протипожежних служб відзначається як нагальна.
Ключові слова: психічне здоров’я, аксіогенез, фахівці рятувальної та протипожежної
служб, професійний генезис.

Вступ. Найбільшою наближеністю до наслідків викликів сучасності, трагічних
результатів соціальних трансформацій вирізняються фахівці пожежно-рятувальних
служб. Саме від якості їх діяльності залежать подальші долі багатьох людей, родин
та населених пунктів. Однак, соціально-психологічні характеристики професійної
діяльності та специфіка особистісної рефлексії трагічних подій не сприяють, в
переважній мірі, підвищенню якості психічного здоров’я, оптимізації процесу набуття професійної компетентності, розгортанню внутрішнього потенціалу, зумовлюючи, відповідно, і зниження ефективності їх професійних дій. Зазначені особливості професіоналгенезу пожежників та рятувальників сприяють значній
плинності кадрів у цій службі та виникненню особистісних та психічних деформацій у фахівців.
Трагічні виклики сьогодення та соціальні транформації актуалізують пошук
соціально-психологічних шляхів підвищення якості психічного здоров’я, підвищення ефективності професійного, соціального та психологічного функціонування фахівців пожежно-рятувальних служб.
Мета статті – вивчення особливостей ціннісно-семантичної детермінації психічного здоров’я пожежних та рятувальників в контексті їх професійного ґенезу
Методологія. Структура викладу змісту даного дослідження складається з
кількісного та якісного аналізу результатів емпіричного вивчення психодіагностичних показників ціннісно-смислової сфери у контексті вивчення детермінації
переживання психічного здоров’я фахівцями пожежно-рятувальних служб.
Саме тому, були застосована методика «Ціннісні орієнтації» [1]. Методика
складається з 56-ти ціннісних тверджень, що дозволяють презентувати структуру
ціннісних орієнтацій особистості в декількох вимірах:
1. У змістовному – сім класів ціннісних орієнтацій: практично-житейський;
соціальний; політичний; пізнавальний; етичний; естетичний; релігійний;
2. У репрезентативному – процедура проведення дослідження за методикою
полягає в ранжуванні обраних досліджуваним цінностей (по 10 «позитивних» та
«негативних») в трьох серіях пред’явлення матеріалу, які відповідають трьом репрезентативним планам (формам усвідомлення та засвоєння) ціннісно-смислового
змісту аналізованого матеріалу: емоційно-чуттєвому, пізнавально-когнітивному
та дієво-практичному.
Дана методика дозволяє: побудувати особистісну «аксіоматрицю»; дослідити
«трьохмірну» структуру індивідуальної свідомості; виявити позитивні ціннісносмислові трансформації індивідуальної свідомості.
Дослідження проводилось за стандартною процедурою та відповідно до европейських стандартів етики психологічних досліджень.
Емпіричну базу дослідження склали 144 співробітники пожежно-рятувальних
служб.
Результати та їх аналіз. За результатами здійсненого емпіричного дослідження специфіки ціннісного світосприйняття пожежників та рятувальників встановлено емоційне домінування цінностей соціального (М = 14,5), пізнавального
(М = 12,61) та естетичного (М = 8) модусів. Найменшою емоційною пріоритетністю для досліджуваних вирізняються цінності містичного (М = 0,33) модусу.
Найнижчі показники емоційної пріоритетності містичних цінностей можемо
розглядати як певну «інтернальність» рефлексії власної активності. Тобто, специфіка професійної діяльності пожежників та рятувальників зумовила формуван-
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ня у них звички та емоційного задоволення від покладання саме на власні здібності, можливості, ресурси, а не на очікування зовнішньої допомоги.
Водночас, статистично виявлене домінування соціального та пізнавального
модусів пов’язане з найбільшим розходженням визначення їх емоційної ціннісної
пріоритетності (Σ = 6,33 та Σ = 7,53). Іншими словами, простежується неоднозначне емоційно-ціннісне сприйняття наявних соціальних реалій на тлі активних
когнітивно-інтелектуальних пошуків. Отримані результати можливо тлумачити
як спрямованість емоційних зусиль особистості до інтелектуалізації та раціоналізації самооцінки якості власної залученості у систему соціальної взаємодії. Однак, виявлена спрямованість емоційних зусиль досліджуваних носить багатовекторний та мультиаспектний характер особистих ставлень.
Кількісні результати вивчення ціннісних домінант з емоційним модусом оцінки наведені у табл. 1.
Таблиця 1. Кількісні показники вивчення емоційно-позитивних ціннісних пріоритетів
фахівців пожежно-рятувальних служб (n = 144) за методикою «Ціннісні орієнтації» [1]
Ціннісні твердження

Відпочинок на природі
Розумітися на техніці
Мир
Дружба, романтика, кохання
Всебічний розвиток особистості: захоплюватись мистецтвом, спортом, музикою
Pадіти, активність
Героїзм, рятувати
Гроші, багатство
Спілкування з друзями
Планувати

М

Σ

5,61
5,28
4,28
4,17
3,39

2,95
6,83
4,76
3,63
4,71

3,28
2,56
2,00
1,89
1,83

2,82
3,03
3,19
2,60
3,25

Емоційно-ціннісні домінанти досліджувані вбачають у цінностях «відпочинок
на природі» (М = 5,61) та «розумітися на техніці» (М = 5,28). Низьку емоційноціннісну оцінку отримали цінності «планувати» (М = 1,83) та «спілкування з
друзями» (М = 1,89). Зафіксований факт низького емоційно-ціннісного осягнення цінності «спілкування з друзями» можемо розглядати у таких контекстах:
неоднозначність ставлень та сприйняття соціальних цінностей; «інтернальний»
характер емоційної рефлексії власної активності.
Саме тому, можемо тлумачити отриманий результат таким чином: поглиблення/деформація «інтернальності» характеру емоційної саморефлексії (збільшення
тенденції до покладання тільки на власні сили та можливості); «розмитість»
ціннісно-смислових меж феноменів «особисті друзі», «дружба» та «якість стосунків»; переживання депривації потреби у довірливих стосунках; трансформація
механізмів соціальної перцепції; пошук більш емоційно-прийнятних форм осягнення соціальної взаємодії.
Водночас, зафіксовані факти визначення емоційної пріоритетності соціальних
цінностей, низького емоційного схвалення взаємодії з друзями, близькими та
емоційної потреби у відпочинку, релаксації можемо тлумачити як: амбівалентність
розвитку ціннісно-смислової сфери; емоційний дисонанс сприйняття наявної соціальної реальності; тенденція до особистісної відмежованості, внутрішньої замкнутості (як процес пошуку нових смислів).
Емпіричні результати вивчення когнітивної структури ціннісно-смислової
сфери досліджуваних дозволили визначити характер усвідомлення та систему
значущості життєвих пріоритетів. Найбільшої значущості досліджувані також
схильні надавати цінностям соціальної (М = 12,44) та інтелектуальної (М = 11,33)
сфер. Хоча зазначені цінності й вирізняються найбільш неоднозначним ставленням до них з боку досліджуваних (Σ = 8,07 та Σ = 8,13). Найменш важливими
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вони схильні вважати цінності містичного модусу (М = 0,16). Тобто простежується схожість емоційно- та когнітивно-ціннісного осягнення світу.
Найбільшою значущістю на когнітивно-позитивному рівні ціннісно-смислової
сфери для досліджуваних вирізняються цінності «мир» (М = 6,61) та «дружба, романтика, кохання» (М = 4,55). Найменшої ваги схильні надавати цінностям «допомога старшим, літнім людям» (М = 1,88) та «пам'ять про померлих» (М = 1,88).
Домінування цінностей «мир» та «дружба, романтика, кохання» можливо розглядати як розуміння досліджуваними важливості сприятливого контексту, комфортності у взаємодії як з соціальним загалом, так і з малими групами. Досліджувані схильні надавати високу оцінку соціальній підтримці їх власної активності.
Соціальне схвалення, сприятливе соціальне тло визначається ними як необхідний
та важливий інструмент ефективного розгортання особистісного потенціалу. Хоча,
водночас, цінності «спілкування з друзями» вони схильні надавати набагато меншу оцінку (М = 2,16). Тобто простежується певна диференціація у їх свідомості
таких категорій як «наявні, реальні друзі» та «дружба», «якість стосунків»; «наявні, реальні друзі» та «мир», «спокій». Набагато нижчі значення цінностей «допомога людям» та «пам'ять про померлих» можливо тлумачити як наявність певної «втоми» від: того, що соціум сприймає їх просто як інструмент допомоги,
рятування; відсутності адекватної, ціннісно-тотожної зворотної реакції соціуму
на здійснені пожежниками та рятувальниками акти допомоги (відсутність системи рівноцінного соціального винагородження); частоти особистих зустрічей із
смертю, руйнаціями та катастрофами.
Отриманий результат підтверджує нашу попередню думку щодо переживання
досліджуваними депривації потреби у довірливих стосунках, наявності загостреної потреби у соціальній фасилітації їх особистісної та професійної активності.
Конативно-позитивна структура цінностей та смислів фахівців пожежнорятувальних служб представлена наступною ієрархічною системою: домінування
пізнавальної сфери та пріоритетів соціальної взаємодії; неактуальність містичної
сфери.
Оцінка досліджуваними ступеня актуальності пізнавально-інтелектуальної
(М = 11,13) та соціальної (М = 10,5) сфер майже вдвічі перевищує оцінку актуальності прагматичної (емоційно-чуттєві та матеріальні цінності) та етичної сфер
(М = 5,83).
Семантичний аналіз поняття «етика» вказує на розуміння етичної сфери як
системи репрезентації, алгоритм та специфіку форм проекції особистісної ідентичності на сферу соціальної взаємодії (ethos – грец. – те, що виокремлює людину з-посеред інших) [2]. Іншими словами, у контексті виявлених ціннісних розбіжностей самосприйняття (пізнавально-інтелектуальна сфера), сприйняття
характеру соціальної взаємодії та ставлення до наявних матеріальних та емоційночуттєвих ресурсів можливо вести мову про: незадоволеність якістю соціальної
взаємодії; актуальність для досліджуваних пошуку нових форм здійснення соціальної активності; активізацію процесів інтелектуалізації та раціоналізації характеру сприйняття наявних життєвих реалій.
Зазначена думка повністю узгоджується з низькою соціальною та матеріальною стимуляцією, підтримкою професійної діяльності пожежників та рятувальників, і, відповідно, наявною плинністю кадрів у службі МНС [3]. Фахівці
пожежно-рятувальних служб намагаються певним чином інтелектуалізувати та
раціоналізувати відсутність адекватної матеріальної та соціальної підтримки здійснюваних ними професійних дій у складних умовах.
Найбільшою актуальністю для досліджуваних вирізняються цінності «мир»
(М = 4,72), «розумітися на техніці» (М = 3,44) та «спілкування з друзями», «дружба» (М = 3,16).
Тобто, виявлену специфіку ієрархії актуальних цінностей можливо інтерпретувати як те, що в якості актуальних ціннісних пріоритетів досліджуваних виступають: наявність сприятливих соціально-психологічних умов загального розвитку соціуму; соціальна підтримка та фасилітація на макро- та мікро-рівнях;
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підвищення рівня технічної компетентності та забезпеченості; підвищення якості
міжособистісної взаємодії; покращення соціально-психологічного клімату у професійних колективах.
Висновки. 1. Cпецифіка ціннісного осягнення світу зумовлена кумулятивним
впливом професійних, соціальних та індивідуально-психологічних чинників.
2. Простежується амбівалентність розвитку ціннісно-смислової сфери (психологічний дисонанс сприйняття наявних життєвих реалій). 3. Особистісний аксіогенез відбувається на тлі активізації процесів інтелектуалізації та раціоналізації (як
намагання ефективно адаптуватись до відсутності адекватної матеріальної та соціальної підтримки здійснюваних ними професійних дій). 4. Відбувається активний процес смислотворення, пошук нових смислів, нових форм здійснення професійної та соціальної активності. 5. Простежується тенденція до особистісної
«відмежованості», «інтернальності» розгортання власного потенціалу у соціальній
та професійній сферах. 6. Виявлено незадоволення якістю міжособистісної взаємодії у макро- та мікро- групах; диференціація понять «дружба, підтримка» та «наявні друзі, оточуючі» у їх перцепції. 7. Наявна загострена потреба у підвищенні
якісних показників соціальної підтримки, соціальній фасилітації, покращенні
соціально-психологічних умов особистого функціонування.
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ
В. И. Вус, С. Н. Kравчук (Kиев)
Статья посвящена проблеме психического здоровья специалистов спасательных и противопожарных служб. Отмечается актуальность поиска социально-психологических способов улучшения психического здоровья пожарных и спасателей, поскольку дальнейшая судьба многих
людей и семей зависит от качества и эффективности их деятельности. Ценностно-семантическая
детерминация психического здоровья пожарных и спасателей изучается на эмоциональном, когнитивном и конативного уровнях. Исследование проводилось на основе методики «Ценные ориентации» (В. И. Вус). Использование указанной методики позволило построить личную «аксиоматрицу», исследована «трёхуровневая» структура индивидуального ценностно-семантического
сознания, изучаются позитивнные ценностно-семантические детерминанты индивидуального
психического здоровья. Утверждается, что специфика ценностно-семантического постижения
мира обусловлена совокупным влиянием профессиональных, социальных и индивидуальных и
психологических факторов. Личностный аксиогенезис специалистов спасательных и противопожарных служб происходит на фоне активизации процессов интеллектуализации и рационализации. Необходимость повышения качественных показателей социальной поддержки, социального
сопровождения, улучшение социально-психологических условий личного функционирования
специалистов спасательных и противопожарных служб отмечаются как насущные.
Ключевые слова: психическое здоровье, аксиогенезис, специалисты спасательной и противопожарной служб, профессиональный генезис.
THE VALUE-SEMANTIC DETERMINATION OF FIREFIGHTERS
AND RESCUERS’ MENTAL HEALTH
V. I. Vus1, S. M. Kravchuk2 (Kyiv, Ukraine)
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The paper is devoted to the problem of mental health of the specialists of rescue and firefighting services. The relevance of searching of the social and psychological ways of the firefighters
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and rescuers’ mental health improving is noted, as the further destinies of many people, families and
settlements depend on the quality and efficiency of their activities. The value-semantic determination of firefighters and rescuers’ mental health are studied at the emotional, cognitive and conative
levels. The research was performed on the basis of the method of “Valuable orientations” (V. I. Vus).
Using of the specified technique has allowed to construct the personal “axiomatrix”; to research the
“three-dimensional” structure of the individual value-semantic consciousness ; to study positive
value-semantic determinants of the individual mental health. It is asserted that the specifics of their
value comprehension of the world are caused by the cumulative impact of professional, social and
individual and psychological factors. The personal axiogenesis of the specialists of rescue and firefighting services occurs against the background of activation of intellectualization and rationalization
processes. A need of the growth of the qualitative indexes of social support, social facilitation, an
improvement of social and psychological conditions of personal functioning of the specialists of
rescue and fire-fighting services notes as if urgent.
Key words: mental health, axiogenesis, specialists of rescue and fire-fighting services, professional
genesis.
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ВЕГЕТАРІАНСЬКИХ ДІЄТ
НА РОЗВИТОК ДЕПРЕСІЇ
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця <gubskao@gmail.com>
Вивчено психоемоційний стан прихильників вегетаріанських дієт за шкалою депресії,
встановлен зв’язок змін у вигляді депресії із концентрацією вітаміну В12 сироватки
крові. Для дослідження було сформовано п`ять груп: вегетаріанці (42 особи), вегани
(61 особа), напіввегетаріанці (14 осіб) лактовегетаріанці (12 осіб), прихильники традиційна моделі харчування (54 всеїдні). Вони заповнили опитувальники QIDS та шкалу
депресій Бека. Усі групи порівнювалися із групою всеїдних. Під час другого етапу дослідження було відібрано дві групи: вегани (15 осіб) і всеїдні (15 осіб). В цих групах була
виміряна концентрація вітаміну В12 в сироватці крові та вивчений вплив зниження
концентрації вітаміну B12 на розвиток депресії. Вивчено частоту виникнення депресії
серед груп, яка складає: вегетаріанці – 43 %, вегани – 30 %, напіввегетаріанці – 43 %,
лактовегетаріанці – 33 % та всеїдні – 47 %. Не було виявлено статистично значимих
відмінностей в частоті та вираженості депресії серед досліджуваних. В групі веганів
було виявлено достовірно більшу кількість досліджуваних з дефіцитом вітаміну B12 в
порівнянні з всеїдними (Р = 0,015). Рівень вітаміну B12 в крові не впливає на наявність
депресії в групах веганів та всеїдних (χ2 = 0,045; P = 0,833 за QIDS). Обмеження вибраної методології: другий етап дослідження потребує дослідження на більш численних
групах. Оригінальність: вперше в Україні був вивчений психоемоціональний стан прихильників вегетаріанських дієт, та була перевірена гіпотеза про влив зниження концентрації вітаміну B12 сироватки крові на психоемоціональний стан.
Ключові слова: вегетаріанці, вегани, депресія, вітамін B12, QIDS.

Вступ. Останнім часом в Україні набувають все більшої популярності так
звані «етичні дієти» – вегетаріанство, веганство. Їх спільною рисою є відмова від
продуктів, які є результатом вбивства живих істот. Так, вегетаріанці виключають
зі свого раціону свинину, телятину, м’ясо птиці, рибу і т. д., вегани не вживають
в їжу будь-які продукти тваринного походження, у т. ч. молочні вироби та яйця.
60–70 % прихильників таких дієт відмовляються від певного спектру продуктів
через етичні переконання [9].
Такі стилі харчування cприяють певним позитивним впливам на організм:
зменшенню індексу маси тіла, зниженню ризику розвитку інфаркту міокарда,
атеросклерозу, деяких видів пухлин і т. д. [6].
© Î. Þ. Ãóáñüêà, Ì. À. Ïðіâàëîâ, Ò. Ñ. Àëüÿíîâà, À. І. Òàðàí, І. Î. Ðîäіîíîâà, Â. Â. Àëåêñєєâà, І. Î. Ëàâðåí÷óê, À. À.
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Однак існують і протилежні погляди щодо можливого несприятливого впливу означених харчових схильностей, так за результатами великомасштабних досліджень The EPIC-Oxford Study, The Epic Europe Study (2002) було встановлено,
що дотримання етичних дієт асоціюється з підвищеним ризиком формування
дефіцитних станів за рахунок певних елементів: заліза, цинку, омега-3поліненасичених кислот, а у веганів – також жиророчинних вітамінів (вітаміні D
і А), кальцію, вітаміну В2, протеїнів та йоду [9].
Існують також різні відомості щодо підвищеного ризику розвитку деяких психоемоційних порушень та захворюваннь у групах вегетаріанців та веганів, зокрема депресій та станів пов’язаних з патологічним режимом прийому їжі (анорексія,
булімія і т. д.). Серед них окремо виділяють депресивні стани різного ступеню
тяжкості – аж до клінічно вираженої депресії.
Так, C. L. Larsson та співавт. [5] продемонстрували, що підлітки-вегани більш
схильні до розвитку депресії, аніж їх однолітки, які є всеїдними , тобто прихильниками традиційного варіанту харчування. Подібні результати були отримані в
дослідженні С. L. Perry та співавт. [8]. Ними було встановлено тривожний факт
про те, що підлітки-вегетаріанці частіше думають про суїцид. Під час спостереження за молодими жительками Австраліїї віком від 22–27 років було отримано,
що за останні 12 міс дієти в жінок-вегетаріанок частіше виникала депресія. Частота медичного встановлення даного діагнозу в даній групі була вірогідно вищою
порівняно з такою в контрольній групі не-вегетаріанців. В достатньо великому
дослідженні (n = 4116) J. Mihalak та співавт. [6] було виявлено більш високу
частоту депресивних розладів в групах веганів та вегетаріанців.
Проте, існують й діаметрально протилежнні відомості відносно позитивного
впливу етичних дієт на психоемоційний стан людини. Наприклад, у дослідженні
B. L. Beezhold та співавт. [2] за участі групи Адвентистів сьомого дня, повідомлялося, що прихильники етичних дієт, навпаки, почувають себе набагато краще в
порівнянні з контрольною групою «всеїдних» учасників дослідження. Невелике
дослідження, проведене J. J. Rodrнguez та співавт. [10] також встановило вірогідно
нижчі рівні депресії й тривожності у вегетаріанців у порівняні з контрольною групою традиційного харчування. Отримані дані були підтверджені серією подальших
масштабних досліджень B. L. Beezhold та співавт. [3] за участю вегетаріанців, веганів і всеїдних. Спостереження дозволили встановити, що найбільш низьким рівнем тривожності і стресу характеризувалась саме група веганського харчування.
Існує багато гіпотез відносно причин виникнення депресій в прихильників
етичних дієт. Одним з перспективних та нерозроблених на сьогоднішній час напрямків досліджень у вказаному напрямку є вивчення наслідків незбалансованого харчування, а саме дефіцитних станів, які супроводжують жорсткі дієти. Окремої уваги на наш погляд заслуговує вивчення вмісту та можливого впливу
дефіциту вітаміну В12 на психоемоційний стан прихильників етичних дієт , що й
стало метою нашого дослідження.
Мета статті – вивчення психоемоційного стану прихильників вегетаріанських
дієт за шкалою депресії, встановлення зв’язку змін у вигляді депресії із концентрацією вітаміну В12 сироватки крові.
Теоретична частина. Вітамін В12 не міститься в рослинних продуктах та потребує зовнішнього заміщення при відмові від вживання продуктів тваринного
походження. Можливий зв’язок проявів депресії та концентрації вітаміну В12 сироватки крові базується на властивостях ціанкобаламіну як донора метильних
груп для багатьох реакцій метилювання, які відбуваються в головному мозку.
Відповідно до гіпотези гіпометилювання, зниження трансметилювання нейроактивних речовин, таких як мієлін та моноаміноксидаза, на фоні дефіциту метильних груп можуть сприяти розвитку проявів депресії [1, 7].
Методологія. Об’єкт дослідження – рівень депресії в представників різних
видів етичних дієт; концентрація вітаміну В12 сироватки крові досліджуваних.
Для проведення дослідження нами було сформовано п`ять груп: чотирі дослідні – вегетаріанці (42 особи), вегани (61 особа), напіввегетаріанці (14 осіб)
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лактовегетаріанці (12 осіб) і одна контрольна – з прихильників традиційної харчової моделі харчування (54 всеїдні особи). Всі досліджувані групи не відрізнялися за віком (середній вік 24,8 року ± 2,87 року), статтю, наявністю супутніх
захворювань, характером зайнятості, проживанням у великих містах, наявністю
шкідливих звичок.
Для визначення рівня депресії учасникам дослідження було запропоновано
заповнити опитувальник Quick Inventory of Depressive Symptomology (QIDS).
Ступінь вираженості депресії оцінювався на основі результатів анкетування
в кожній із груп за п'ятьма рівнями: 1) відсутність депресії; 2) субдепресія; 3)
середня форма депресії; 4) важка форма депресії; 5) дуже важка форма депресії.
В подальшому результати були порівняні за допомогою критерія Манна –
Уітні для того, щоб встановити статистичну значущість відмінності в групах.
Окремим фрагментом дослідження було лабораторне дослідження вмісту вітаміну B12 в сироватці крові веганів і всеїдних. Кожна група склала по 15 осіб
веганів. Був проведений аналіз взаємозв’язку між концентрацією вітаміну B12
сироватки крові вегетаріанців з рівнем депресій та порівняння результатів з такими, отриманими в групі всеїдних.
Статистична обробка результатів проводилась за допомогою програми
STATISTICA 10 та статистичного пакету IBM SPSS Statistics.
Результати та їх аналіз. Результати оцінки ступеня вираженості депресії у
кожній з п`яти груп наведені у табл. 1.
Таблиця 1. Розподіл досліджуваних груп за рівнем депресії (за шкалою QIDS)
Група

відсутня

Вегетаріанці (n = 42)
Вегани (n = 61)
Напіввегетаріанці (n = 14)
Лактовегетаріанці (n = 12)
Всеїдні (n = 54)

24 (57 % )
43 (70 % )
8 (57 % )
8 (68 % )
29 (53 % )

Ступінь депресії
субдепресія середньої
(легка)
тяжкості

14 (33 % )
9 (15 % )
5 (36 % )
1 (8 % )
20 (37 % )

2
3
1
1
1

(5
(5
(7
(8
(2

%
%
%
%
%

)
)
)
)
)

важка

дуже важка

1 (2,5 % )
4 (7 % )
0 (0 % )
1 (8 % )
3 (6 % )

1 (2,5 % )
2 (3 % )
0 (0 % )
1 (8 % )
1 (2 % )

Порівняння груп прихильників етичних дієт та всеїдних за даними QIDS не
виявило вірогідних відмінностей в частоті виникнення депресії серед досліджуваних, які притримуються різних моделей харчування (ч2 = 16,94; Р = 0,151).
Визначення рівня вмісту вітаміну В12 сироватки крові проводилось у двох
групах – веганів (n = 15) та всеїдних (n = 15).
Аналіз отриманих даних показав, що у 7 осіб із групи веганів (47 % ) відзначався знижений вміст вітаміну В12 сироватки крові (< 211 пг/мл), а в групі всеїдних – лише в 1 досліджуваного (7 %).
Таким чином, попередній вибір дослідних груп виявився вдалим і створив умови
для можливого порівняння рівня депресії та ступеня недостатності вітаміну В12.
Результати вивчення клініко-лабораторних паралелей між рівнем вітаміну B12
та депресії подані в табл. 2.
Таблиця 2. Результати оцінки ступеня вираженості депресії відповідно
вмісту вітаміну В12 сироватки крові
Рівень депресії за шкалою QIDS

Немає депресії
Середнього ступеня
Помірної тяжкості
Важка депресія
Дуже важка депресія

Вегани (n = 15)
Всеїдні (n = 15)
нормальний рівень знижений рівень нормальний рівень знижений рівень
В12 (n = 8)
В12 (n = 7)
В12 (n = 14)
В12 (n = 1)

5 (62 % )
0 (0 % )
2 (25 % )
1 (13 % )
0 (0 % )

4 (57 % )
1 (14 % )
2 (29 % )
0 (0 % )
0 (0 % )

6 (43 % )
5 (36 % )
3 (21 % )
0 (0 % )
0 (0 % )

1 (100 % )
0 (0 % )
0 (0 % )
0 (0 % )
0 (0 % )
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Як видно з табл. 2, хоча рівень вітаміну В12 сироватки крові у групі веганів був частіше зниженим, аніж у групі всеїдних, в багатьох випадках цей
показник не корелював із рівнем депресії: знижений рівень вітаміну В12 сироватки крові встановлено в семи досліджуваних з групи веганів, однак не в усіх
з них була наявна депресія при оцінці за шкалою QIDS. Так, знижений рівень
вітаміну В12 спостерігався у 4 осіб (57 %) без ознак депресії, 1 досліджуваного
(14 % ) із депресією середнього ступеня тяжкості; 2 (29 %) – з депресією помірного рівня. Не зважаючи на нормальний вміст вітаміну В12, у групі веганів у
2 осіб (25 %) відзначались ознаки помірної депресії, 1 (13 %) особи – важка
депресія.
Статистична обробка результатів показала, що у групі веганів не спостерігається кореляції між ступенем зниження концентрації вітаміну В12 з вираженістю
депресії (χ2 = 0,045; P = 0,833).
В той же час, не зважаючи на наявність у групі всеїдних досліджуваних осіб
із середньою та помірною депресією, зниження концентрації вітаміну В12 в сироватці крові було наявне лише в однієї особи без ознак депресії, що опосередковано може свідчити про відсутність впливу змін концентрації вітаміну B12 на психоемоційний стан досліджуваних.
Висновки. В результаті проведених досліджень, нами був вивчений психоемоційний стан прихильників вегетаріанських дієт за шкалою депресій та не було
встановлено зв’язку між концентрацією вітаміну B12 та виникненням депресії у
веганів. 1. Частота виникнення депресії серед груп складає: вегетаріанці – 43 %,
вегани – 30 %, напіввегетаріанці – 43 %, лактовегетаріанці – 33 % та всеїдні –
47 %. 2. Не було виявлено статистично значимих відмінностей в частоті та вираженості депресії серед досліджуваних, котрі притримувались різних моделей
харчування (вегетаріанці, вегани, лактовегетаріанці, напіввегетаріанці і всеїдні)
(Р = 0,151) по групам: всеї-лакто (Р = 0,356), 2) всеї-вегет (P = 0,433), 3) всеї-вег
(P = 0,127) 4) всеї-напів (Р = 0,353). 3. В групі веганів було виявлено достовірно
більшу кількість досліджуваних з дефіцитом вітаміну B12 порівняно з всеїдними
(P = 0,015). 4. Рівень вітаміну B12 в крові не впливає на наявність депресії в групах веганів та всеїдних (χ2 = 0,045; P = 0,833 за QIDS).
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕГЕТАРИАНСКИХ ДИЕТ НА РАЗВИТИЕ ДЕПРЕССИИ
О. Ю. Губская, М. А. Привалов, Т. С. Альянова, А. И. Таран,
И. А. Родионова, В. В. Алексеева, И. О. Лавренчук, А. А. Кузьминец (Киев)
Изучено психоэмоциональное состояние сторонников вегетарианских диет по шкале депрессии, установлены связи изменений в виде депрессии с концентрацией витамина В12 сыворотки
крови. Для исследования было сформировано пять групп: вегетарианцы (42 чел.), веганы (61 чел.),
полувегетарианци (14 чел.), лактовегетарианцы (12 чел.), сторонники традиционной модели питания (54 всеядные). Они заполнили опросники QIDS и шкалу депрессий Бека. Все группы сравнивались с группой всеядных. Во время второго этапа исследования было отобрано две группы:
веганы (15 чел.) и всеядные (15 чел.). В этих группах была измерена концентрация витамина В12
в сыворотке крови и изучено влияние снижения концентрации витамина B12 на развитие депрессии. Изучена частота возникновения депрессии среди групп, которая составляет: вегетарианцы –
43 %, веганы – 30 %, полуввегетарианци – 43 %, лактовегетарианцы – 33 % и всеядные – 47 %.
Не было выявлено статистически значимых различий в частоте и выраженности депрессии среди
испытуемых. В группе веганов было обнаружено достоверно большее количество исследуемых с
дефицитом витамина B12 по сравнению с всеядными (P = 0,015). Уровень витамина B12 в крови
не влияет на наличие депрессии в группах веганов и всеядных (χ2 = 0,045; P = 0,833 по QIDS).
Ограничения выбранной методологии: второй этап исследования требует изучения в более многочисленных группах. Оригинальность: впервые в Украине было изучено психоэмоциональное состояние сторонников вегетарианских диет и проверена гипотеза о влиянии снижения концентрации витамина B12 сыворотки крови на психоэмоциональной состояние.
Ключевые слова: вегетарианцы, веганы, депрессия, витамин B12, QIDS.
STUDY THE EFFECTS OF VEGETARIAN DIETS ON THE DEVELOPMENT OF DEPRESSION
O. Yu. Gubska, M. A. Privalov, T. S. Alianova, A. A. Taran,
I. O. Rodionova, V. V. Aleksieieva, I. O. Lavrenchuk, A. A. Kuzminets (Kyiv, Ukraine)
Bogomolets National Medical University
Purpose: to study the influence of the psycho-emotional state of vegetarians with a help of scales
of depression, to establish a correlation of changes in the type of depression with the concentration of
serum vitamin B12. 5 groups of people were analyzed: vegetarians (42 persons), vegans (61 persons),
semi-vegetarians (14 people), lactovestarians (12 people), adherents of the traditional nutrition model (54 people). They filled out QIDS questionnaires and Beck depression inventory. All groups were
compared with omnivores. During the second phase of the study, two groups were selected: vegans
(15 people) and omnivores (15 people). In these groups, the concentration of vitamin B12 in serum was
measured and the effect of reduced concentration of vitamin B12 on the development of depression was
studied. The frequency of depression among the groups was studied, which is: vegetarians – 43 %,
vegans – 30 %, semi-vegetarians – 43 %, lactovegetarians – 33 % and omnivores – 47 %. There were
no statistically significant differences in the frequency and severity of depression among the subjects.
In the vegan group, a significantly higher number of subjects with vitamin B12 deficiency was identified
in comparison with omnivores (P = 0.015). The level of vitamin B12 in the blood does not affect the
presence of depression in groups of vegans and omnivores (χ2 = 0.045; P = 0.833 for QIDS).
Key words: vegetarians, vegans, depression, vitamin B12, QIDS.
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У статті проаналізовано специфіку біологічно- і соціально-орієнтованих підходів до
проблеми психічного здоров’я, визначено необхідність розробки нової трансдисциплінарної
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парадигми в розумінні сутності людини, висвітлено доцільність використання холістичного підходу в сучасній медицині. Оглядовий характер статті зумовив використання exploratory research design. Авторами проведено аналіз вторинних даних, зібраних зі
звітів, журналів і періодичних видань за період 2010–2017 рр. Підкреслено необхідність
розширення функціонального поля методів лікування психічних розладів і пов’язаних з
ними психосоматичних захворювань у контексті усвідомлення цілісної природи людини.
Зазначено, що ефективна допомога людям з психічними розладами повинна базуватися
на новій трансдисциплінарній парадигмі людини і здійснюватися міждисциплінарною
групою фахівців.
Ключові слова: психічне здоров’я, психічні розлади, біопсихосоціальна модель людини, біологічні і соціальні чинники, холістична медицина, духовно-тілесні практики.

Вступ. Глибоке розуміння феномену людини, її природи і сутності є вкрай
необхідним для клінічної психології та психіатрії. Одним з найбільших викликів
сьогодення є психічні розлади, які призводять до необхідності госпіталізації, неухильного зростання числа інвалідів у зв’язку з втратою працездатності, а також
до різкого збільшення ризику суїцидальних явищ. Кожен четвертий страждає на
певну форму психічного захворювання [14]. Психічні хвороби вражають людей
протягом усього життя і накладають величезний тягар на родину та суспільство.
Складна багатогранна сутність людини як біологічного, психологічного, соціального буття привертала до себе увагу дослідників і викликала гарячі дебати
протягом багатьох століть. І донині природа і сутність людини вимагають більш
широкого розуміння в контексті синтезу багаторічних філософських, психологічних, релігійних традицій і комплексу сучасних наук. Необхідність нового підходу
до розуміння людини сьогодні усвідомлено повною мірою, але цей підхід так і не
реалізовано. Багато в чому це пов’язано зі специфікою самого об’єкту дослідження – об’єкту, який є суб’єктом одночасно. Саме по собі визнання біологічних,
психологічних і соціальних/культурних складових людини, які взаємодіють лінійно чи ієрархічно, є недостатнім. Нова парадигма повинна відображати специфічну цілісну природу людини, її вкоріненість як у природному, так і соціальному світах, а також її прагнення вийти за межі своїх власних кордонів.
Мета статті. У статті проаналізовано специфіку біологічно- і соціальноорієнтованих підходів до проблеми психічного здоров’я, визначено необхідність
розробки нової трансдисциплінарної парадигми в розумінні сутності людини та
висвітлено доцільність використання холістичного підходу в сучасній медицині.
Теоретична частина. Різні підходи до природи і сутності людини призводять
і до різних методів лікування психічних розладів. І не тільки лікування, а навіть
й інтерпретації того, що є нормальним і що виходить за межі норми. Так, зокрема,
автори доповіді відділу клінічної психології Британського психологічного товариства роблять наголос на тому, що такі явища як чуття голосів або параноїдальні думки можуть інтерпретуватися і як психічні розлади, і як специфічні аспекти
особистості: «Не існує чіткого розмежування між «психозом» та іншими думками,
почуттями та переконаннями» [19, с. 6].
Дослідження психічних розладів, як правило, ґрунтуються на певній моделі
людини, яку можна визначити як біопсихосоціальну. Мова йде про взаємодію
біологічних, психологічних і соціальних факторів у виникненні психічних розладів. Хоча майже всі дослідники погоджуються з тим, що біологічні, соціальні
та психологічні чинники нерозривно пов’язані між собою, у визначенні причин,
які провокують розлади, а відповідно і у виборі методів лікування існують суттєві розбіжності.
Оскільки кожна думка, дія, емоція передбачає активність мозку, частина вчених наголошує на превалюючій ролі біології і неврології у психічному здоров’ї та
поведінці людей. Вони намагаються зрозуміти, як складні життєві події можуть
впливати на структуру та роботу мозку на хімічному рівні, припускаючи, що подібні події змінюють регуляцію певних нейротрансмітерів. Е. Кендел стверджує,
що саме біологія та неврологія повинні бути підґрунтям психіатрії. Підхід Е. Кен-
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дела до психіатрії є похідним від сучасних біологічних поглядів на співвідношення свідомості та мозку. Е. Кендел робить наголос на тому, що біологічна структура важлива не тільки концептуально, вона є важливою і в практичній площині
[13]. Славетний нейробіолог підкреслює, що майбутні психіатри потребують значно глибшого знання структури та функціонування мозку, системнішого уявлення про біологічні компоненти поведінки, ніж це сьогодні закладено навчальними
програмами і планами.
Маніфест Н. Креддока та його однодумців «Wake-up call for British Psychiatry»
[5] побудовано, принаймні частково, саме на біологічній моделі психічного
здоров’я. Впливові психіатри вбачають гостру проблему у спрощенні методів лікування психічних розладів і у тенденції до надання переважно неспецифічної
допомоги навіть у серйозних ситуаціях, які потребують медикаментозного лікування. Це спровоковано як державою, так і самими психіатрами, і не йде на користь пацієнтам. Саме тому Н. Креддок і його колеги вважають найдієвішим та
найкомпетентнішим методом лікування повноцінне медичне обстеження, яке охоплює не лише психологічне тестування, а й перевірку всіх систем організму з
метою виключення причин захворювання, окрім як дійсно психологічних, оскільки частішають випадки звернень до психіатрів людей, чиї відхилення мають інший
характер, який пацієнти не ідентифікують через необізнаність у питанні. Саме
тому лікарі вважають доцільним, за необхідності, проводити консультації зі спеціалістами іншого профілю.
З іншого боку, все частіше лунають попередження щодо надмірного вживання
медичних препаратів у лікуванні психічних розладів, оскільки переможцями у цій
грі зрештою виступають фармацевтичні компанії [18]. Апологети цього підходу
наполягають на необхідності надання неспецифічної психологічної допомоги, використанні соціальної терапії. Дж. Рід рішуче захищає ідею, згідно з якою соціальний, екологічний вимір людини виходить на перший план при поясненні відмінностей між людьми [16]. Маніфест П. Брекена і його колег є суттєвим внеском
у цю дискусію: «Хоча проблеми психічного здоров’я, безсумнівно, мають біологічний вимір, за самою своєю природою вони виходять за межі мозку і взаємодіють з соціальними, культурними і психологічними вимірами. Їх не завжди можна
зрозуміти у межах епістемології біомедицини. Психічне життя людей дискурсивне за своєю природою» [1]. П. Брекен і його колеги стверджують, що ми повинні
зосередитися на соціальних і екологічних чинниках, досліджувати цінності, відносини, політику і етику, ввести більше соціальних і гуманітарних наук у навчальні програми психіатрів [1].
Методологія. Оглядовий характер статті зумовив використання exploratory
research design, який не надає остаточних доказів, але допомагає краще зрозуміти
проблему, визначити нові терміни та уточнити існуючі концепції. Цей підхід залишає простір для конкретизації дослідницьких завдань і розробки різних варіантів вирішення проблеми.
Авторами проведено аналіз вторинних даних, зібраних зі звітів, журналів і
періодичних видань за період 2010–2017 рр.
Результати та їх аналіз. Дискусія щодо причин психічних розладів і методів
їх лікування випливає з різних моделей інтерпретації природи людини [17]. Картезіанська дихотомія душі і тіла призвела до розпаду цілісного феномену людини
і до глибинних протиріч. Мета нової інтерпретації людини полягає в реінтеграції
протилежних полюсів та їх трансцендуванні. Сучасний світ демонструє гостру
потребу в інтегральній, холістичній парадигмі людини. Такий комплексний підхід,
згідно з яким людина є неподільним, живим, ідеальним і матеріальним буттям,
може розглядатися як стартовий майданчик для нової трансдисциплінарної парадигми [6].
Опозиція «душа – тіло» повільно зникає у процесі розуміння, що психічні
явища мають фізичні кореляти [9]. Розум і мозок не є окремими незалежними
сутностями, а, навпаки, представляють різні аспекти однієї і тієї ж реальності.
Загальновизнано, що складні психічні розлади є результатом взаємодії генів та
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навколишнього середовища. Вивчення цієї взаємодії, хоча і все ще в зародковому
стані, пропонує ряд захоплюючих можливостей у різних областях. Це, безсумнівно, стимулюватиме прогрес у розумінні психічних проблем, які виникли у дитинстві. Лонгітюдні дослідження цієї взаємодії будуть особливо важливими, оскільки це сприятиме кращому розумінню гетерогенності психічних розладів, що, в
свою чергу, може бути використане як для розробки нових методів лікування, так
і для покращення існуючої терапії [20].
Розуміння цілісної природи людини привертає увагу дослідників до розширення функціонального поля методів лікування психічних розладів і пов’язаних з ними
психосоматичних захворювань. У роботі «The Solution Lies Within» [11] хірург і
психотерапевт Т. Янсен досліджує процес реінтеграції нашого тіла і духу для набуття відчуття гармонії та включення наших внутрішніх ресурсів з метою запобігання захворювань чи зцілення від них. Досліджуючи західні та східні методи лікування, він виступає адептом холістичної медицини. Книга базується на сучасних
дослідженнях і структурно поділена на три частини: «розумова» медицина для
зцілення тіла, «тілесна» медицина для зцілення душі, «енергетична» медицина для
тіла і душі. Автор пропонує нове і оригінальне розуміння здоров’я та хвороб.
У контексті сприйняття суб’єкта як єдності тіла й духу східні практики набувають все більшої популярності у західному світі. Протягом останніх років практики тілесного, духовного та інтелектуального розвитку, такі як тайцзіцюань, цигун,
йога, медитація, майндфулнес, отримали визнання професіоналів у галузі психічного здоров’я. Існує чимало доказів ефективності їх застосування у разі стресових
станів, тривоги, депресії, у полегшенні протікання хронічних захворювань [2, 7,
12]. Так, наприклад, все більше людей практикують медитацію. Її інкорпорування
у повсякденне життя приносить чимало користі. Сьогодні сучасна наука активно
досліджує вплив медитативних практик, які розширюють свідомість, на фізичне і
психічне здоров’я людей [2]. Зокрема, дослідження демонструють, що духовнотілесні практики сприяють збільшенню сірої речовини у ділянках мозку, які відповідають за емоційний стан, навчання, пам’ять, самореференцію [10].
Проте недавній мета-аналіз структурних і морфологічних змін мозку, пов’язаний
з одним типом духовно-тілесних практик – медитацією - викликає певні сумніви
в узагальненні результатів, оскільки різні методи та тривалість практики пов’язані
з різними особливостями структур нейронних зв’язків [8]. Отже, для більш достовірних висновків необхідні додаткові мультидисциплінарні дослідження та
незаангажований аналіз одержаних результатів.
Розширення пізнавальних горизонтів призвело й до відродження психоделічної медицини: «За останні десять років різні американські університети і медичні коледжі (Гарвардський університет, університет Джона Хопкінса, університети
Лос-Анджелесу, Нью-Йорку, штату Арізона) проводять схвалені FDA дослідження псилоцибіну і ЛСД. У найближчі п’ять років дослідники планують використовувати психоделічні ліки для лікування наркоманії, алкоголізму, а також страху смерті при невиліковних захворюваннях» [15]. Для сучасних дослідників
мозку розвідки психоделічних препаратів є шляхом вивчення людської свідомості, моделювання певних патологічних станів та їх потенційного лікування [3, 4].
«Для нейробіології це схоже на відкриття бозону Хіггса в фізиці», – наголошує
професор Д. Натт.
Висновки. Розвиток сучасної холістичної медицини переносить проблему
людини до іншого контексту. Це спонукає нас перейти від ототожнення людини
з її тілом, розумом, духом до розуміння її як цілісного організму, вплетеного в
тканину універсальної єдності. Порушення психічного здоров’я відображає складну взаємодію соціальних, психологічних і біологічних чинників; відносний баланс
цих складових є варіативним. Ефективна допомога людям з психічними розладами полягає у розробці для кожного індивідуума оптимальної комбінації соціальної допомоги, психологічної терапії та медичних препаратів. Вона має базуватися
на новій трансдисциплінарній парадигмі людини і здійснюватися міждисциплінарною групою фахівців.

Т. В. Данилова та ін. За межами дихотомії біологічного і соціального

209

Список літератури
1. Bracken P., Thomas P., Timimi S. et al. Psychiatry beyond the current paradigm // The British J. of
Psychiatry. – 2012. – Vol. 201. – Is. 6. – P. 430–434. DOI: 10.1192/bjp.bp.112.109447.
2. Buric I., Farias M., Jong J. et al. What Is the Molecular Signature of Mind–Body Interventions?
A Systematic Review of Gene Expression Changes Induced by Meditation and Related Practice // Frontiers in Immunology. – 2017. – Is. 8. – P. 670. doi: 10.3389/fimmu.2017.00670.
3. Carhart-Harris R. L., Muthukumaraswamy S., Roseman L. et al. Neural correlates of the LSD experience revealed by multimodal neuroimaging // PNAS. – 2016. – Vol. 113, N 17. – Doi: 10.1073/
pnas.1518377113.
4. Cormie Z. Brain scans reveal hoe LSD affects consciousness // Nature. International Weekly
Journal of Science. – April, 2016. – [Online], available at: http://www.nature.com/news/brainscans-reveal-how-lsd-affects-consciousness-1.19727 (Accessed January 12, 2017).
5. Craddock N., Antebi D., Attenburrow M. J. et al. Wake-up call for British psychiatry // The British
J. of Psychiatry. – 2008. – Vol. 193, Is. 1. – P. 6–9; Doi: 10.1192/bjp.bp.108.053561.
6. Danylova T. V. Eastern Mysticism and Timothy Leary: Human Beyond The Conventional Reality // Anthropological Measurements of Philosophical Research. – 2017. – Is. 11. – P. 135–142.
doi 10.15802/ampr.v0i11.105498.
7. Epel E. S., Puterman E., Lin J. et al. Meditation and vacation effects have an impact on disease-associated molecular phenotypes // Translational Psychiatry. – 2016. – Vol. 6, Is. 8. – P. 880.
doi:10.1038/ tp.2016.164.
8. Fox K. C., Nijeboer S., Dixon M. L. et al. Is meditation associated with altered brain structure?
A systematic review and meta-analysis of morphometric neuroimaging in meditation practitioners // Neuroscience & Biobehavioral Reviews. – 2014. – Is. 43. – P. 48–73. doi:10.1016/j.neubiorev. 2014.03.016.
9. Francis D., Kaufer D. Beyond Nature vs. Nurture // The Scientist. – 2011. – Vol. 25, Is. 10. –
P. 94.
10. Hölze B. K., Carmody J., Vangel M. et al. Mindfulness practice leads to increases in regional brain
gray matter density / Psychiatry Research. – 2011. – Vol. 191, Is. 1. – P. 36–43. doi:10.1016/j.
pscychresns. 2010.08.006.
11. Janssen T. The Solution Lies Within: Towards a New Medicine of Body and Mind. – Free Assn
Books, 2010. – 254 p.
12. Kaliman P., Alvarez-Lopez M. J., Cos n-Tom s M. et al. Rapid changes in histone deacetylases and
inflammatory gene expression in expert meditators // Psychoneuroendocrinology. – 2014. –
Is. 40. – P. 96–107. doi:10.1016/j.psyneuen.2013.11.004.
13. Kandel E. R. A New Intellectual Framework for Psychiatry // The American J. of Psychiatry. –
1998. – Vol. 155, Is. 4. – P. 457–469. doi.org/10.1176/ajp.155.4.457.
14. Owen M. United we stand, divided we fall // Cardiff University Blogs. – 2016. http://blogs.cardiff.ac.uk/mental-health/2016/06/06/mental-health-united-we-stand-divided-we-fall/.
15. Penner J. Why Leary Matters Now [Online], available at: http://realitysandwich.com/282131/
why-leary-matters-now/ (Accessed August 12, 2017).
16. Read J., Bentall R. P., Fosse R. Time to abandon the bio-bio-bio model of psychosis; Exploring the
epigenetic and psychological mechanisms by which adverse life events lead to psychotic sumptoms // Epidemiologia e Psichiatria Sociale. – 2009. – Vol. 18, Is. 4. – P. 299–310.
17. Salata G. Human Nature in the Problem Field of Cultural Anthropology // Ural. Research Bulletin. – 2012. – Is.1. – P. 17–23.
18. Sharfstein S. Big Pharma and American Psychiatry: The Good, the Bad, and the Ugly // Psychiatric News. – 2005. – Vol. 40, Is. 16. – P. 3–4. DOI: 10.1176/pn.40.16.00400003.
19. Understanding Psychosis and Schizophrenia. A Report by the Division of Clinical Psychology. –
The British Psychological Society, 2014. – 175 p.
20. Wermter A.-K., Laucht M., Schimmelmann B. G. et al. From nature versus nurture, via nature and
nurture, to gene x environment interaction in mental disorders // Eur. Child and Adolescent
Psychiatry. – 2010. – Is. 19. – P. 199–210. DOI 10.1007/s00787-009-0082-z.
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДИХОТОМИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО:
ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПСИХИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ
Т. В. Данилова, Г. В. Салата (Киев)
В статье проанализирована специфика биологически- и социально-ориентированных подходов к проблеме психического здоровья, обоснована необходимость разработки новой транс-
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дисциплинарной парадигмы в понимании сущности человека и целесообразность использования холистического подхода в современной медицине. Обзорный характер статьи обусловил
использование exploratory research design. Авторами проведен анализ вторичных данных, собранных из отчетов, журналов и периодических изданий за период 2010–2017 гг. Подчёркнута
необходимость расширения функционального поля методов лечения психических расстройств
и связанных с ними психосоматических заболеваний в контексте осознания целостной природы человека. Отмечено, что эффективная помощь людям с психическими расстройствами
должна базироваться на новой трансдисциплинарной парадигме человека и осуществляться
междисциплинарной группой специалистов.
Ключевые слова: психическое здоровье, психические расстройства, биопсихосоциальная
модель человека, биологические и социальные факторы, холистическая медицина, духовнотелесные практики.
BEYOND BIOLOGICAL AND SOCIAL: A HOLISTIC APPROACH TO MENTAL HEALTH
T. V. Danylova1, G. V. Salata2 (Kyiv, Ukraine)
1

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine; 2Kyiv University of Culture

The paper analyzes the specifics of biologically and socially oriented approaches to the problem
of mental health, justifies the importance of the development of a new transdisciplinary paradigm of
human nature and the feasibility of using a holistic approach in modern medicine. Exploratory
research design was used for conducting this study. The authors have used secondary data collected
from reports, journals, and periodicals (2010–2017). The expansion of the functional field of treatment
options for the various mental disorders and related psychosomatic diseases through the lens of the
holistic view of human nature is emphasized. It is stressed that an effective treatment for people with
mental disorders should be based on a new transdisciplinary paradigm of human and implemented
by an interdisciplinary team of specialists.
Key words: mental health, mental disorders, biopsychosocial model of human, biological and
social factors, holistic medicine, body-mind practices
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ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРАВА ДІТЕЙ
НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я
Національний університет біоресурсів і природокористування України <uveal@ukr.net>
Право особи на психічне здоров’я варто розглядати в контексті правового статусу
окремих груп осіб (жінок, дітей, мігрантів, біженців тощо). Для цілей цієї статті ми
розглядатимемо право дітей на психічне здоров’я. Вибір цієї категорії осіб зумовлений,
зокрема, неухильним зростанням кількості нервових, неврівноважених, гіперактивних
дітей з порушеннями психіки як в Україні, так і загалом у світі. Майбутнє психічне
здоров’я нації залежить від того, наскільки зростаючій особистості будуть забезпечені умови, у яких гарантувалося б душевне здоров’я, оптимальне фізичне, духовне і соціальне благополуччя. Виходячи з загальних принципів європейського вектору розвитку
держави, найважливішим завданням для України є формування інституту соціального
захисту дітей і імплементація європейських стандартів права дітей на психічне здоров’я
з метою створення сприятливих умов для формування наступних поколінь.
Ключові слова: психічне здоров’я, права дітей, правове регулювання, профілактика
психічного розладу, рання психологічна допомога.

Вступ. Одним з головних прав людини, визнаних на міжнародному та національному рівнях є право на здоров’я, яке включає не тільки відсутність соматичних хвороб, але й психічний та соціальний добробут. За визначенням ВООЗ,
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психічне здоров’я не є просто відсутністю психічного розладу. Це стан благополуччя, при якому кожна людина може реалізувати свій власний потенціал, впоратися із життєвими стресами, продуктивно та плідно працювати, а також робити внесок у життя своєї спільноти.
В Україні існує ціла низка проблем у сфері охорони психічного здоров’я і охорони психічного здоров’я дітей зокрема. До них належить: відсутьність діючої
системи профілактики психічного здоров’я, недостатній розвиток системи ранньої
психологічної допомоги, програм раннього втручання, дефіцит і низька доступність
послуг у сфері охорони психічного здоров’я, недостатня диференційованість в
наданні допомоги з врахування вікових особливостей та потреб різних верств населення, недосконалість нормативно-правових актів України у сфері охорони психічного здоров’я, відсутність національних стандартів охорони психічного здоров’я
та національної програми дій з охорони психічного здоров’я, низький рівень фінансування в галузі охорони психічного здоров’я, брак кадрових ресурсів.
Українське законодавство в основному регламентує порядок надання спеціалізованої психіатричної допомоги, а не цілісної міжсекторальної системи охорони
психічного здоров’я, як це має місце в більшості країн-членів ЄС. В Україні, незважаючи на ряд вжитих останнім часом заходів з охорони психічного здоров’я
дітей, є ще чимало проблем у цій сфері, і, передусім, у здійсненні підтримки психічного здоров’я та профілактики психічних розладів у дітей та підлітків. Це спонукає до активного залучення порівняльно-правових досліджень, спрямованих на
пізнання тенденцій, закономірностей і особливостей розвитку законодавства, спрямованого на захист психічного здоров’я дітей в Європі.
Мета статті – дослідження тенденцій, закономірностей і особливостей розвитку
європейської політики і законодавства країн – членів ЄС, спрямованих на забезпечення права дітей на психічне здоров’я, а також визначити проблеми розбудови
вітчизняної системи охорони психічного здоров’я дітей і шляхи їх вирішення.
Теоретична частина. Психічне здоров’я є одним з важливих об’єктів соціальної політики ЄС. Окрім розповсюдженості психічних захворювань, актуальність
вироблення єдиної політики ЄС щодо сприяння покращенню психічного здоров’я
громадян зумовлена тісним зв’язком між психічними хворобами та суїцидом, значним навантаженням на економічні, соціальні та освітні системи, а також тенденціями до дискримінації та стигматизації осіб, що страждають на психічні хвороби,
які є несумісними із цінностями ЄС. Європейська декларація по охороні психічного здоров’я, прийнята на Європейській конференції ВООЗ на рівні міністрів
охорони здоров’я у м. Гелсінкі (Фінляндія) 12–15 січня 2005 р. визначає базові
принципи і основні напрями реформування системи охорони психічного здоров’я
країн Європи: сприяння психологічному благополуччю населення; забезпечення
захисту прав та гідності людини та імплементації законодавства, яке б надало
можливість людям із вадами психічного здоров’я повною мірою брати участь у
суспільному житті; розробка та впровадження заходів превентивного характеру
та надання допомоги особам, які знаходяться у скрутних життєвих обставинах,
зокрема вагітним жінкам та дітям; нарощувати потенціал та здатність лікарівфахівців загальної практики та служб первинної медичної допомоги для ефективної ідентифікації та лікування людей із вадами психічного здоров’я; запровадження комплексних стратегій, спрямованих на боротьбу зі стигматизацією [1].
Європейський план дій у галузі охорони психічного здоров’я пропонує ефективні дії для покращення психологічного здоров’я і благополуччя в європейському регіоні. Зокрема, він визначає низку конкретних заходів, спрямованих на поліпшення психічного благополуччя дитячого населення: усвідомлення значення
психічного благополуччя як важливої складової якості життя; визнання охорони
психічного здоров’я дітей пріоритетною проблемою охорони психічного здоров’я;
перенесення акценту з біологічного лікування на психологічні і соціальні форми
допомоги; зосередження головної уваги на превентивних заходах (розробка та
забезпечення доступу до ефективних програм батьківської підтримки та просвіти,
починаючи зі здорового способу життя вагітних жінок, запобігання насильству
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у сім’ї і над дитиною зокрема, дослідження проблематики і зменшення кількості
випадків вживання алкоголю, наркотиків) [2].
Базовим документом, що містить пропозиції щодо уніфікації відповідних політик ЄС, є Зелена книга «Покращення психічного здоров’я населення. До стратегії щодо психічного здоров’я у ЄС». Основними аспектами відповідної стратегії
є сприяння психічному здоров’ю усіх осіб, профілактика, покращення якості життя хворих на психічні хвороби за допомогою соціальної інклюзії та захисту їхніх
прав, розвиток превентивних заходів, поширення інформації, досліджень та знань
з проблем психічного здоров’я [3].
Серед інших актів ЄС з питань психічного здоров’я варто виокремити ряд
документів Ради міністрів Союзу (Висновки 2002, 2003, 2005 років) та резолюцію
Європарламенту з психічного здоров’я. Відповідна резолюція Європарламенту
концентрується на профілактиці депресії та суїциду, психічному здоров’ї молоді
та в галузі освіти, на робочому місці, психічному благополуччі літніх осіб, а також
профілактиці соціальної ексклюзії та стигми. Отже, зважаючи на важливість забезпечення захисту населення від негативного впливу психічних хвороб, Союз
приділяє певну увагу розробці стратегічних напрямків політики в даній галузі,
однак не у вигляді конкретних пропозицій (які є більш притаманними «білим
книгам»), а більш загально, створюючи базис для розробки національних стратегій [4, с. 243].
Профілактика, лікування та надання соціальних послуг для дітей із психічними розладами в країнах-членах ЄС здійснюється переважно на рівні громади. Діти
отримують медико-психологічну допомогу на етапі первинної медико-соціальної
допомоги, що надає можливість значно скоротити кількість госпіталізацій. Також
в європейських країнах значна увага приділяється профілактиці психічних захворювань у дітей. Наприклад, в Німеччині починаючи з 1971 р. існує загальнодержавна програма з ранньої профілактики захворювань дітей з метою виявлення
виникнення захворювань на ранніх стадіях. Ця програма передбачає десять
обов’язкових медичних оглядів дитини в період від її народження до досягнення
нею п’ятирічного віку. Оскільки медичні огляди є обов’язковими, їх мають проходити всі діти. Деякі землі встановили на своїй території додаткові медичні догляди для школярів. Рання діагностика захворювань сприяє кращому наданню
медичних послуг і швидшому одужанню і, як наслідок, діти ростуть більш здоровими. Однак недавні статистичні дослідження виявили, що можливість отримання медичної допомоги не є однаковою для всіх сімей, які проживають на території Німеччини. Зокрема, в сім’ях з більш низьким доходом існує більший ризик
для виникнення захворювань у дітей і ці захворювання не так добре виявляються
навіть під час вищезазначених профілактичних оглядів [5].
Тому в деяких землях Німеччини в останні роки з метою профілактики захворювань дітей місцеві органи влади зобов’язують сімейних лікарів та медсестер відвідувати сім’ї з дітьми, про які відомо, що вони мають проблеми зі здоров’ям, соціальні або психологічні проблеми. Освітні програми з раннього дитинства
підтримують сім’ї з дітьми, які мають статус інваліда або з дітьми, у яких існує імовірність отримання статусу інваліда у зв’язку з генетичними дефектами, перинатальними ускладненнями, інфекційними захворюваннями, нещасними випадками або
пережитою стресовою ситуацією. Окрему групу складають діти з психічними розладами, догляд за якими регулює Соціальний Кодекс Німеччини, Книга VIII [6].
Позитивним досвідом Німеччини є існування освітніх програм з раннього
дитинства. Метою освітніх програм для дітей та молоді є створити позитивну
атмосферу в сім’ях, підтримати батьків у вихованні дітей, підтримати дітей і підлітків у їхньому індивідуальному і соціальному розвитку, розвивати батьківські
здібності, посилювати взаємодію між батьками та дітьми. Існує практика надсилання листів батькам, розробки сімейних посібників, надання сімейних консультацій, проведення семінарів з проблематики виховання дітей.
Семінари, метою яких є підвищення батьківських навичок, або підтримка батьків у вихованні дітей часто проходять у центрах сімейної освіти і консультативних
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центрах. Недоліком є те, що зазвичай їх відвідують батьки, які самі хочуть продовжити свою освіту. Однак батьки, які дійсно потребують допомоги через складні життєві обставини, в яких вони опинилися, набагато рідше приймають участь
у вищезазначених програмах.
З точки зору пріоритетів профілактики, самогубство, не дивно, є спільною
темою для країн з відносно високими показниками самогубств (наприклад, у Бельгії, Угорщині, Латвії та Литві). Заходи щодо зниження рівня самогубств в цих
країнах іноді збігаються з політикою зменшення споживання наркотиків та / або
алкоголю (наприклад, у Литві). У Бельгії у 2006 р. було започатковано фламандський План дій «Запобігання депресії та самогубству на 2006–2010 рр.», який мав
схвальні відгуки у громадськості і тому був продовжений зі змінами у 2012 р.
Згідно Плану дій, до 2020 року планується зменшення кількості самогубств на
20 %. План включає п’ять стратегій: сприяння психічному здоров’ю, створення легкодоступного телемосту; формування мережі для надання безперервної допомоги,
протидія провокації самогубств, увага до конкретних цільових груп (наприклад,
підтримка тих, хто вижив). План дій передбачає зокрема: створення електронної
довідкової служби для лікарів загальної практики; розроблення рекомендацій для
ЗМІ; психосоціальну оцінку і допомогу в лікарнях особам, які намагалися накласти на себе руки (провінція Лімбург); запобігання рецидивам для спроб самогубства у співпраці з лікарями загальної практики; підтримка родичів людей, які
вчинили самогубство; посилення подальшої діяльності центрів психіатричної допомоги. Бельгійська французька спільнота застосувала аналогічні ініціативи [7].
Інші пріоритети профілактики, зокрема ті, що стосуються зменшення психічних захворювань, зосереджені на конкретних вікових групах, зокрема дітях та
підлітках (наприклад, у Бельгії, Хорватії, Франції, Угорщині, Італії та Словаччині). Плани дій, розроблені в даних країнах для тих, хто знаходяться під загрозою
ризику, або тих, хто мають проблеми з психічним здоров’ям, передбачають раннє
виявлення існуючої загрози та раннє втручання з метою допомоги. Ці нормативні документи, як правило, спрямовані на зниження кількості тривалих / важких
психічних захворювань та рецидивів психічних захворювань, зниження рівня соціальної ізоляції. Боротьба зі стигмою також передбачена у низці урядових програм (наприклад, у Греції, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії та Іспанії).
У деяких європейських країнах до надання соціальних форм допомоги дітям,
які страждають на психологічні розлади, залучаються громадські організації до
створення мережі агентств, зайнятих підтримкою особливих потреб дітей, зв’язаних
з охороною здоров’я, освітою, культурою. «Національна програма охорони здоров’я
дітей» Угорщини, започаткована в 2010 році зосереджується на детермінантах
психічного здоров’я поза сектором охорони здоров’я, залучаючи різні інститути,
такі як школи, церкви та засоби масової інформації [8]. Програма визначає пріоритетність зміцнення психічного здоров'я дітей та підлітків у школах. Кілька
програм профілактики самогубств були розпочаті як на регіональному рівні, так
і через мережу Інтернет. Ці програми співфінансуються з фондів ЄС.
Методологія. При вивченні європейського досвіду забезпечення права дітей на
психічне здоров’я досліджувалися положення національних планів дій, що містять
адресні і ефективні заходи, спрямовані на підвищення рівня захисту прав дітей в
окремих європейських країнах. На основі проведеного аналізу було виявлено прогалини української системи охорони психічного здоров’я дітей, розроблено рекомендації щодо вдосконалення вітчизняної політики в даній галузі. Висвітлення
національних планів дій і кращих практик країн-членів ЄС у сфері забезпечення
психічного здоров’я дітей та молоді не є вичерпним, проте авторами була зроблена
спроба сприяти розвитку комплексного підходу до підтримки психічного здоров’я
та профілактики психічних розладів у дітей та підлітків. Було використано наступні методи: аналітичний, порівняльний аналіз, системний підхід.
Результати та їх аналіз. Українське законодавство в основному регламентує
порядок надання спеціалізованої психіатричної допомоги дітям, які страждають
на психологічні розлади, а не цілісної міжсекторальної системи охорони психіч-
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ного здоров’я, як це має місце в більшості країн-членів ЄС. Тому в Україні є вкрай
важливим розробити та затвердити міжгалузеві стандарти профілактики та надання допомоги дітям із психічними розладами, а також розробити за європейським зразком і імплементувати національну програму дій з охорони психічного
здоров’я. Ефективна підтримка, профілактика і лікування психічного здоров’я
дітей та підлітків має покладатися на точний та сучасний моніторинг стану психічного здоров’я населення. Ця інформація необхідна для створення ефективної
системи профілактики та надання послуг у сфері охорони психічного здоров’я.
Це також є важливим внеском у політику, спрямовану на поліпшення психічного
здоров'я населення, оскільки де відсутні точні та детальні відомості про поширеність, відсутня тверда основа для розробки ефективних стратегій та планів дій.
Важливо також мати загальну картину поширеності захворювання на національному та регіональному рівнях, з тим щоб конкретну проблемну сферу психічного
здоров’я дітей можна було точно визначити з метою забезпечення більш ефективного орієнтування та впровадження широкомасштабних заходів, загальнодержавних або регіональних планів дій. Особливо актуальним є проведення кількісного
аналізу, спрямованого на виявлення закономірностей динаміки стану здоров’я
обстежених та особливостей впливу різних чинників на їхнє психічне здоров’я.
Висновки. Основа для гарного психічного здоров’я закладається в перші роки,
і суспільству в цілому вигідно вкладати кошти в дітей та сім’ю. На щастя, більшість
молодих людей в ЄС мають хороше психічне здоров’я. Проте в середньому кожна
п’ята дитина та підліток страждають на вади розвитку, емоційні або поведінкові
проблеми, і приблизно 1/8 мають клінічно діагностований психічний розлад. На
жаль, нові членські країни та країни-кандидати до вступу в ЄС стикаються з більшими проблемами в області психічного здоров’я дітей та підлітків, які виявляються у яскраво виражених психічних захворюваннях серед дітей та молоді. Тому
існує чітка і нагальна потреба в розробці ефективної міжгалузевої політики і практики сприяння психічному здоров’ю дітей та підлітків у розширеній Європі, взаємодії та активному обміну інформацією між європейськими країнами.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ПРАВА ДЕТЕЙ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
В. В. Ладиченко, Л. А. Головко (Киев)
Право человека на психическое здоровье следует рассматривать в контексте правового статуса отдельных групп лиц (женщин, детей, мигрантов, беженцев и т. д.). Для целей данной статьи
мы будем рассматривать право детей на психическое здоровье. Выбор этой категории лиц обу-
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словлен, в частности, неуклонным ростом количества нервных, неуравновешенных, гиперактивных детей с нарушениями психики как в Украине, так и в целом в мире. Будущее психическое
здоровье нации зависит от того, насколько возрастающей личности будут обеспечены условия,
в которых гарантировалось бы душевное здоровье, оптимальное физическое, духовное и социальное благополучие. Исходя из общих принципов европейского вектора развития государства,
важнейшей задачей для Украины является формирование института социальной защиты детей
и имплементация европейских стандартов права детей на психическое здоровье с целью создания
благоприятных условий для формирования последующих поколений.
Ключевые слова: психическое здоровье, права детей, правовое регулирование, профилактика психического расстройства, ранняя психологическая помощь.
EUROPEAN STANDARDS FOR THE RIGHTS OF CHILDREN TO MENTAL HEALTH
V. V. Ladychenko, L. O. Golovko (Kyiv, Ukraine)
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
The right of a person to mental health should be considered in the context of the legal status
of certain groups of persons (women, children, migrants, refugees, etc.). For the purposes of this
article, we will consider the right of children to mental health. The choice of this category of persons
is due, in particular, to the steady increase in the number of nervous, unbalanced, hyperactive children with mental disorders, both in Ukraine and in the world as a whole. The future mental health
of the nation depends on the extent to which the growing person will be provided with conditions
that would guarantee mental health, optimal physical, spiritual and social well-being. Proceeding
from the general principles of the European vector of development of the state, the formation of an
institution for the social protection of children and the implementation of European standards of
children’s right to mental health in order to create favorable conditions for the formation of future
generations is the most important task for Ukraine.
Key words: mental health, children’s rights, legal regulation, prevention of mental health, early
psychological help.
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ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО САМООСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАПОРУКА ЇЇ СОЦІАЛЬНОГО Й МЕНТАЛЬНОГО
БЛАГОПОЛУЧЧЯ
(методи та перспективи дослідження)
Національний університет біоресурсів і природокористування України <martirene@ukr.net>
Нині готовність студентської молоді до самоосвітньої діяльності є запорукою її соціального й ментального благополуччя. Однак у психолого-педагогічній науці поки що немає методів, які б констатували наявність самоосвітньої діяльності, її характеристики, з’ясовували показники готовності до самоосвіти та структуру цієї готовності.
Автор розробила методики для діагностики: структури готовності особистості до
самоосвітньої діяльності; здійснення студентами самоосвітньої діяльності та її сутності; сформованості та виразності її окремих показників. У статті обговорюються
результати емпіричного дослідження за цими методиками. За результатами теоретичного дослідження автор визначила, що готовність до самоосвітньої діяльності: інтегрує особистісні якості, здібності, мотивацію, знання, уміння, навички; проявляється як налаштованість до самоосвіти і забезпечує її ефективність. Автор виокремила
показники готовності особистості до самоосвітньої діяльності; описала трикомпонентну структуру готовності до самоосвітньої діяльності (особистісний, когнітивний, діяльнісний компоненти). Запропонований інструментарій може використовуватись для
комплексного вивчення психологічних особливостей готовності до самоосвітньої діяльності студентської молоді.
© І. À. Ìàðòèíþê, 2017
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Вступ. В умовах глобалізаційних трансформацій у світі освіта не лише стає
продуктивною силою і гарантом національної безпеки держави, а й запорукою
соціально-психологічного благополуччя кожного громадянина. Поінформованість,
знання, уміння, а також готовність до їх постійного оновлення стають вирішальним чинником особистісного та професійного розвитку людини. Відтак, вагомого
значення сьогодні набуває проблема формування у студентської молоді готовності до самоосвітньої діяльності, для розв’язання якої необхідне вирішення питання
методів діагностики згаданого психологічного утворення.
Мета статті – обґрунтувати методи дослідження готовності особистості до самоосвітньої діяльності, висвітлити їх діагностичні можливості та описати перспективи дослідження готовності студентської молоді до самоосвітньої діяльності.
Теоретична частина. В останні десятиліття представниками педагогічної науки
(О. О. Глухова, Ю. Є. Калугін, А. Р. Крицька, Г. А. Лапшина, Г. В. Марковець,
Ю. Г. Опарін, Н. Н. Пєсцова, Л. В. Теплих, О. Ф. Федорова, С. В. Юдакова, Т. Я. Яковець) так чи інакше зачіпалась проблема діагностики готовності особистості до
самоосвітньої діяльності. Теоретичний аналіз наукових праць згаданих вчених засвідчив, що для дослідження цього психологічного утворення застосовують такий
діагностичний інструментарій: тест В. І. Андреєва «Оцінка здібності до саморозвитку, самоосвіти» (О. О. Глухова); письмове опитування: анкетування, інтерв’ю
(Г. Ф. Лапшина, Г. Р. Крицька, Н. М. Пєсцова, Л. В. Теплих та ін.); аналіз результатів діяльності, спостереження (Ф. Х. Мациєва, Ю. Г. Опарін, Т. Я. Яковець та ін.);
інші методики, що дають можливість оцінити окремі психологічні характеристики,
що стосуються самоосвітніх вмінь, зокрема: перфокарти Е. Ф. Зеєра (О. О. Глухова), методика В. А. Сластеніна для діагностики професійної спрямованості
(Ф. Х. Мациєва), самотест «Готовність до саморозвитку» (Н. М. Пєсцова), діагностична тестова карта «Чи вмію я вчитися?» (за І. П. Раченко). Однак, у процесі
детального аналізу реального предмету діагностики за зазначеними методиками
було з’ясовано, що на сьогодні залишається відкритим питання методу констатації
наявності самоосвіти особистості взагалі, її характеристик, методу визначення показників готовності особистості до здійснення зазначеної діяльності.
Методологія. Розробляючи методи дослідження готовності особистості до
самоосвітньої діяльності, ми виходили з таких концептуальних положень щодо
розуміння сутності цього психологічного утворення:
1. Готовність до самоосвітньої діяльності певним чином пов’язана із здійсненням
такої діяльності;
2. Самоосвітня діяльність – така діяльність, що спонукається внутрішніми мотивами самовдосконалення та передбачає застосування спеціальних засобів
пошуку і засвоєння соціального досвіду; критеріями її здійснення є: самостійність та ініціативність щодо пошуку та опанування соціального досвіду;
стійкий пізнавальний інтерес, що підтримується метою; наявна особистісна
значущість, часто пов’язана з практичною діяльністю людини [5];
3. Готовність особистості до здійснення самоосвітньої діяльності – це стійке
психологічне утворення, що інтегрує особистісні якості, здібності, мотивацію,
знання, уміння, навички, необхідні для здійснення цієї діяльності, проявляється як налаштованість до самоосвіти і забезпечує її ефективність (у результаті чого виникає якісно новий стан особистості: нові знання, уміння, навички,
нові особистісні якості, нові погляди та переконання) [4];
4. Показниками готовності особистості до самоосвітньої діяльності слугують:
розуміння соціального та особистого значення самоосвіти, позитивна оцінка
необхідності здійснення самоосвіти, стійкий пізнавальний інтерес у певній
галузі знань та систематичні заняття з його задоволення, вміння самостійно
ставити перед собою самоосвітні задачі та шукати шляхи їх вирішення, прояв
ініціативи у пошуку необхідної інформації, її опрацюванні та використанні,
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в опануванні відповідних умінь та навичок та їх застосуванні, докладання
вольових зусиль у процесі самоосвіти (пошук можливостей усунути перешкоди, чи знайти інші шляхи досягнення поставленої мети), позитивний емоційний фон під час здійснення самоосвітньої діяльності, емоційне піднесення
у результаті пізнання нового, набуття нових знань, умінь, навичок, смислів
тощо у процесі самоосвіти [4];
5. Структура готовності до самоосвітньої діяльності зумовлена специфікою самої
діяльності й утворена такими компонентами: а) особистісний – пов’язаний із
психологічними характеристиками особистості як суб’єкта діяльності, передбачає наявність позитивного ставлення до професії, розуміння її вимог та своїх здібностей (рефлексія), усвідомлення значення вдосконалення у діяльності,
пізнавального інтересу, почуття обов’язку та відповідальності, вміння ставити
перед собою мету та докладати зусиль для її досягнення, планувати свою діяльність; б) когнітивний – пов’язаний із здійсненням навчальної діяльності
загалом, уміщує розвинуті пізнавальні процеси особистості, її інтелектуальний
розвиток, усвідомлення навчальної діяльності як напряму самореалізації, уміння працювати з джерелами інформації, загальноосвітні знання, спеціальні знання (у певній сфері) та уміння їх застосовувати на практиці; в) діяльнісний –
пов’язаний із здійсненням власне самоосвітньої діяльності, передбачає
розуміння людиною значущості самоосвіти, вміння проникати у сутність проблеми (професійної задачі), аналізувати можливі шляхи її вирішення, ставити
задачі та їх вирішувати, обирати джерела пізнання, навички самостійної пізнавальної діяльності, планувати свою самоосвітню діяльність.
Відповідно, інструментарій для діагностики готовності особистості до самоосвітньої діяльності має передбачати можливість виявлення: наявності самоосвітньої діяльності та її характеристик, кожного із зазначених показників готовності до здійснення цієї діяльності, міри прояву такої готовності, вираженість
основних компонентів готовності.
Результати та їх аналіз. Зважаючи на наявний у психологічній науці арсенал
методів емпіричного дослідження, для констатації наявності самоосвітньої діяльності особистості взагалі та її характеристик вбачається доцільним застосування
методів письмового опитування та аналізу продуктів діяльності. При цьому зазначені методи мають допомогти з’ясувати наявність чи відсутність внутрішніх
мотивів самовдосконалення, застосовувані засоби пошуку і опанування соціального досвіду, рівень самостійності та ініціативності у пошуку та опануванні соціального досвіду, міру стійкості пізнавального інтересу та наявність мети самоосвітньої діяльності, наявність чи відсутність особистісної значущості
самоосвітньої діяльності для людини.
Для визначення показників готовності особистості до здійснення самоосвітньої
діяльності вбачається доцільним застосування методу експерименту, за якого для
вирішення запропонованої ситуації досліджуваному необхідно змоделювати власну професійну самоосвітню діяльність. При цьому для розробки такої моделі задаються певні параметри, що слугуватимуть показниками готовності до самоосвітньої діяльності. З метою перевірки здійснення студентами самоосвітньої
діяльності та для вивчення її сутності нами була розроблена процедура письмового опитування, що передбачала також аналіз продуктів діяльності досліджуваних. У процесі розробки анкети для письмового опитування ми виходили з описаного вище розуміння сутності самоосвітньої діяльності та дотримувались
загальноприйнятих вимог щодо даного методу [1, 2, 6, 7].
Відповідно, запитання анкети («Моя самоосвітня діяльність») [3] містили
запитання, спрямовані: а) на перевірку наявності мотивів самовдосконалення (та
їхню сутність); б) на з’ясування того, чи здійснюється пошук та опанування нового соціального досвіду (і з допомогою яких способів); в) на перевірку самостійності та ініціативності у пошуку нової інформації та міри їх прояву; г) на з’ясування
стійкості інтересу до певного досвіду та міри його вираження, наявності мети
самоосвітньої діяльності; д) на виявлення особистісної значущості самоосвітньої
діяльності для людини.
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Поза як результатами самоосвітньої діяльності особистості можуть бути нові
знання, уміння, навички, особистісні якості, нові погляди, переконання, то продуктами діяльності, що підлягали вивченню у нашому дослідженні виступали:
бали з навчальних дисциплін, здобуті нагороди на конкурсах, олімпіадах, змаганнях, отримані сертифікати/посвідчення про проходження певних семінарів,
майстер-класів, творчі роботи студентів. З огляду на велику кількість респондентів, які залучались до участі у дослідженні, метод вивчення продуктів діяльності
застосовувався непрямим чином – він був включений до анкети як одне із запитань. Відповідно, аналізувався звіт студентів про «продукти» їхньої самоосвітньої діяльності.
Для вивчення сформованості готовності студентської молоді до здійснення
самоосвітньої діяльності, виразності її окремих показників було розроблено процедуру природного експерименту, яку ми умовно назвали «Експериментальна
ситуація» [3]. Виходячи з розуміння сутності готовності особистості до самоосвітньої діяльності, змістом експерименту стало завдання уявити себе у різних
ситуаціях, що спонукають моделювати власну професійну самоосвітню діяльність.
У розробці таких ситуацій були задані певні параметри, що слугували показниками готовності досліджуваних до самоосвітньої діяльності. Зокрема, ситуація
1 спрямована на перевірку усвідомлення значущості самоосвіти, ситуація 2 – позитивної оцінки необхідності здійснення самоосвіти, ситуація 3 – стійкості інтересу, ситуація 4 – систематичності занять для задоволення пізнавального інтересу,
ситуація 5 – самостійності у пошуку відповідей на актуальні питання, ситуація
6 – вміння самостійно ставити самоосвітні задачі, ситуація 7 – прояв ініціативи
у пошуку нової інформації, її опрацюванні та використанні, ситуація 8 – наполегливість у подоланні перешкод на шляху оволодіння новим досвідом, докладання вольових зусиль у процесі самоосвіти, ситуація 9 – позитивний емоційний
фон, задоволення під час здійснення самоосвітньої діяльності, емоційне піднесення у результаті пізнання нового, набуття нових знань, умінь, навичок, смислів
тощо у процесі самоосвіти, ситуація 10 – результативність самоосвітніх актів.
Для з’ясування структури готовності особистості до самоосвітньої діяльності
було розроблено анкету «Я опановую професію» [3]. Зміст запитань анкети відбиває сутність основних компонентів готовності до самоосвітньої діяльності: особистісного, когнітивного, діяльнісного. За допомогою відкритих запитань анкети
передбачається зафіксувати прояв кожного із зазначених компонентів: а) особистісного – наявність позитивного ставлення до професії, розуміння її вимог та
своїх здібностей (рефлексія), усвідомлення значення вдосконалення у діяльності,
пізнавального інтересу, почуття обов’язку та відповідальності, вміння ставити
перед собою мету та докладати зусиль для її досягнення, планувати свою діяльність; б) когнітивного – розвинуті пізнавальні процеси особистості та інтелектуальний розвиток, усвідомлення навчальної діяльності як напряму самореалізації,
уміння працювати з джерелами інформації, загальноосвітні знання, спеціальні
знання (у певній сфері) та уміння їх застосовувати на практиці; в) діяльнісного –
розуміння людиною значущості самоосвіти, вміння проникати у сутність проблеми (професійної задачі), аналізувати можливі шляхи її вирішення, ставити
задачі та їх вирішувати, обирати джерела пізнання, навички самостійної пізнавальної діяльності, вміння планувати свою самоосвітню діяльність.
Пілотажне дослідження, проведене у березні 2017 р. з допомогою описаних
методів, дало можливість удосконалити формулювання окремих питань розробленої нами методики та отримати такі результати:
1. Не усі студенти займаються самоосвітньою діяльністю (у нашому випадку
38 % не здійснюють її, при цьому чимало таких осіб є на кожному курсі);
2. Серед тих студентів, котрі займаються самоосвітньою діяльністю, спостерігається середній рівень її виразності (M = 6,78 при max = 11; Σ = 2,44). При
цьому найкраще вираженими є мотиви (М = 1,71 при max = 2; Σ = 0,58) та
мета (M = 1,35 при max = 2; Σ = 0,8) самоосвітньої діяльності; але у 37,8%
респондентів не спостерігаються мотиви самовдосконалення, у 47 % відсутня
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мета самоосвітньої діяльності. Середньою мірою виражені пошук і опанування нового соціального досвіду (M = 1,24 при max = 2; Σ = 0,6) та особистісна
значущість самоосвітньої діяльності (M = 1,29 при max = 2; Σ = 0,76); однак
39 % не шукають та не опановують новий соціальний досвід, для 45,9 % респондентів самоосвітня діяльність не є особистісно значущою. Найменш виражені в опитаних стійкість інтересу до опанування певного соціального досвіду (M = 0,17 при max = 1; Σ = 0,38) та самостійність й ініціативність у
пошуку нової інформації (M = 1,14 при max = 2; Σ = 0,68); при цьому 44,6 %
не проявляють самостійності та ініціативності у пошуку нової інформації,
у 89 % немає стійкості інтересу до певного досвіду;
3. У вибірці досліджуваних спостерігається середній рівень розвитку готовності до самоосвітньої діяльності (M = 5, при max = 10; Σ = 1,97);
4. Найбільш розвинутими є такі характеристики готовності до самоосвітньої
діяльності: усвідомлення значущості самоосвіти (M = 0,85, при max = 1;
Σ = 0,36) та наполегливість у подоланні перешкод на шляху самоосвітніх актів (M = 0,81, при max = 1; Σ = 0,39). Найменш розвинуті результативність
самоосвітніх актів (M = 0,24, при max = 1; Σ = 0,43), позитивний емоційний
фон сприймання необхідності здійснення самоосвітньої діяльності (M = 0,21,
при max = 1; Σ = 0,41) та стійкість інтересу (M = 0,2, при max = 1; Σ = 0,4);
при цьому за даними характеристиками група досить неоднорідна;
5. Між здійсненням самоосвітньої діяльності та загальним рівнем готовності до
її реалізації не спостерігається значущих кореляцій. Це може свідчити про те,
що реальна ситуація навчання студентів не завжди сприяє реалізації їх готовності здійснювати самоосвітню діяльність, з одного боку, і, з іншого, здійснення самої самоосвітньої діяльності не завжди підкріплюється високим рівнем
готовності до неї (що може позначатись на її якості).
При цьому здійснення самоосвітньої діяльності прямо корелює (P  0,05) з позитивною оцінкою необхідності здійснення самоосвіти. Сама позитивна оцінка
необхідності здійснення самоосвітньої діяльності прямо корелює з умінням самостійно ставити самоосвітні задачі (P  0,05) та проявом ініціативи у пошуку інформації (P  0,01), наявна також пряма кореляція між вмінням самостійно ставити
перед собою пізнавальні задачі та проявом ініціативи у пошуку інформації (P  0,05).
Виявлено також прямі статистично значущі кореляції між стійкістю самоосвітніх
актів та результативністю самоосвітньої діяльності (P  0,01), між систематичністю
занять за інтересами та проявом ініціативи у пошуку інформації (P  0,01);
6. Не однаковою мірою розвинуті компоненти готовності до самоосвітньої діяльності у студентів. Найбільш розвинений у досліджуваних виявився особистісний компонент (середній показник по вибірці в цілому сягає 8 стенів із
10 можливих), менш розвинені когнітивний (середній показник по вибірці в
цілому сягає 6 стенів) та діяльнісний (середній показник по вибірці в цілому
сягає 5 стенів). Стандартні відхилення за особистісним (Σ = 1,41) та когнітивним (Σ = 1,33) компонентом свідчать про відносну однорідність вибірки за
цими характеристиками. При цьому за мірою розвитку діяльнісного компоненту група більш різнорідна (Σ = 2,19).
Висновки. Отримані у ході аналізу результатів пілотажного дослідження дані
є підґрунтям для висновку про можливу зумовленість особливостей самоосвітньої
діяльності студентської молоді та готовності до її здійснення освітнім простором,
у якому вона перебуває. З огляду на сказане, важливим є організація емпіричного дослідження з моделюванням вибірки досліджуваних стратометричним способом, що дає можливість максимально враховувати індивідуальні відмінності. Зокрема, на наш погляд, важливо враховувати такі параметри освітнього простору:
місце навчання студентів (де є більша чи менша можливість займатись самоосвітою), тип навчального закладу (та атмосфера, що панує у них, традиції тощо),
тривалість перебування у даному освітньому просторі – тобто тривалість навчання у ВНЗ (наприклад, студенти старших курсів можуть уже мати стійкі зацікавлення у якійсь вузькій сфері, більше усвідомлювати сенс вищої освіти тощо),
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форму навчання (зокрема, заочне навчання саме по собі передбачає більший відсоток самостійного опрацювання навчального матеріалу, що може стати хорошим
стимулом до самоосвітньої діяльності; контрактна форма навчання може підвищувати мотивацію до якомога глибшого оволодіння тим чи іншим матеріалом
тощо). Організація та проведення такого емпіричного дослідження з метою вивчення психологічних особливостей розвитку готовності студентської молоді до
самоосвітньої діяльності та подальша розробка заходів цілеспрямованого її формування складає сутність нашої подальшої наукової роботи.
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ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ЗАЛОГ ЕЁ СОЦИАЛЬНОГО И МЕНТАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
(методы и перспективы исследования)
И. А. Мартынюк (Киев)
В настоящее время готовность студенческой молодежи к самообразовательной деятельности
является залогом её социального и ментального благополучия. Однако в психолого-педагогической
науке пока нет методов, которые констатировали бы наличие самообразовательной деятельности,
её характеристики, виясняли показатели готовности к самообразованию и структуру этой готовности. Автор разработала методики для диагностики: структуры готовности личности к самообразованию; осуществления студентами самообразовательной деятельности и её сущности; сформированости и выраженности её отдельных показателей. В статье обсуждаются результаты
эмпирического исследования по этим методикам. По результатам теоретического исследования
автор определила, что готовность к самообразовательной деятельности: интегрирует личностные
качества, способности, мотивацию, знания, умения, навыки; проявляется как настроенность к
самообразованию и обеспечивает её эффективность. Автор выделила показатели готовности личности к самообразованию; описала трёхкомпонентную структуру готовности к самообразовательной деятельности (личностный, когнитивный, деятельностный компоненты). Предложенный
инструментарий может использоваться для комплексного изучения психологических особенностей готовности к самообразовательной деятельности студенческой молодежи.
Ключевые слова: социальное и психическое благополучие, самообразовательная деятельность студенческой молодежи, готовность к самообразовательной деятельности, методы исследования.
THE READINESS OF STUDENTS FOR SELF-EDUCATIONAL ACTIVITY AS A PLEDGE
OF THEIR SOCIAL AND MENTAL WELLBEING
(methods and perspectives of research)
I. A. Martyniuk (Kyiv, Ukraine)
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Today, the readiness of students for self-educational activity is a pledge of their social and mental wellbeing. However, in the meantime there are no methods that would indicate the availability
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of self-educational activity, its characteristics, and recognize indicators of readiness for self-educational process and the structure of this readiness in psychological and pedagogical science. The author
developed methods for diagnostic assessment: the structure of personality’s readiness for self-educational process; performance of self-educational activity and its essence by students; the formation
and completeness of its specific indicators. The article considers the results of empirical research
according to these methods. Based on the results of the theoretical research, the author determined
that readiness for self-educational process does the following: integrates personal qualities, abilities,
motivation, knowledge, skills, skills; displayes itself as a willingness to self-educational process and
guarantees its effectiveness. The author highlighted the indicators of the readiness of an individual
for self-educational process; described the three-component structure of the readiness for self-educational activity (personal, cognitive, activity components). The proposed instrumentarium can be
used for comprehensive study of psychological peculiarities of the readiness for self-educational
activity of students.
Key words: social and mental wellbeing, self-educational activity of students, readiness for
self-educational process, research methods.

УДК 61+159.9–056.256 : «7»

Надійшла 06.09.2017

І. В. МИХАЙЛЮК (Київ)

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЗМІН ОСОБИСТОСТІ
В УМОВАХ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Міжрегіональна академія управління персоналом <i.v.mykhailyuk@gmail.com>
У статті досліджується актуальна проблема феноменології змін особистості в умовах
посттравматичного зростання. За даними сучасних досліджень, психотравмуючі події
не завжди неминуче призводять до пошкодження психіки чи дисфункціональності життя, вони також можуть приводити і до продуктивних змін у житті особистості, до
так званого посттравматичного зростання. Наукові джерела з досліджуваної проблеми
дають підстави стверджувати, що позитивні ефекти посттравматичного зростання
проявляються у трьох основних сферах: ставленні до себе, міжособистісних відносинах,
життєвій філософії. Матеріали дослідження зібрані за результатами аналізу фахових
психологічних і періодичних видань вітчизняних та зарубіжних наукових публікацій за
період 2006–2016 рр. Встановлено, що посттравматичне зростання окрім якісних трансформаційних змін, може обумовлювати збереження, відновлення та поліпшення стану
психічного здоров’я особистості як найвищої індивідуальної та суспільної цінності, що
сприяє її соціальній та психологічній адаптації до нових форм осмисленості буття.
Ключові слова: травматична подія, посттравматичне зростання, позитивні зміни,
трансформація, психічне здоров’я, особистість.

Вступ. Проблема вивчення різних аспектів посттравматичного зростання особистості останнім часом набуває все більшої актуальності як в нашій країні, так
і за її межами. Події останніх років в Україні, пов‘язані з гібридною війною та її
наслідками, є потужним травмівним фактором для усіх верств населення, що спричиняє в них розвиток повного спектру посттравматичних стресових розладів [4].
Однак, за даними сучасних досліджень, травма не завжди неминуче веде до пошкодження психіки чи дисфункціональності життя, вона також може приводити
і до продуктивних змін у житті особистості, до так званого посттравматичного
зростання. Феноменологія позитивних змін в умовах посттравматичного зростання сприяє збереженню і покращенню психічного здоров’я особистості, її соціальній та психологічній адаптації до нових форм осмисленості буття.
Аналіз останніх досліджень і публікацій дає підстави стверджувати, що теоретичні дослідження та роздуми науковців з приводу особистісного зростання
людини, лише починають розгортатися у сучасній науці.
© І. Â. Ìèõàéëþê, 2017
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Мета статті – теоретичний аналіз дослідження проблеми феноменології змін
особистості в умовах посттравматичного зростання.
Теоретична частина. У психологічній науці інтерес до позитивних наслідків
пережитих травматичних подій почав з’являтися з середина XX ст. Одними з
перших та найбільш значущих робіт у цій галузі були напрацювання В. Франкла
та Дж. Каплана. Обидва дослідника розглядали психотравмуючі ситуації та
обумовлені ними страждання одночасно і як джерело небезпеки психічного
здоров’я, і як джерело потенційних позитивних здобутків для особистості. Так,
В. Франкл у своїй книзі «Людина у пошуках справжнього сенсу», зумів яскраво
проілюструвати значення пережитих психотравмуючих ситуації й пов’язаних з
ними страждань для знаходження справжнього сенсу життя [7]. Дослідник
переконує, що обумовлені психотравмючою ситуацією страждання часто дають
змогу людині проявити внутрішню свободу волі, зробити вільний вибір та знайти
новий сенс життя [3].
Починаючи з 80-х років у науковій літературі був представлений широкий
спектр досліджень, які в тій чи іншій мірі підтверджували погляди вищеокреслених науковців. Зокрема, деякі позитивні здобутки спостерігалися у результаті
боротьби осіб з такими серйозними соматичними захворювання як ревматоїдний
артрит (H. Tennen), рак (M. J. Cordova) та інфаркт міокарда (G. Affleck); після
переживання особами тяжких сімейних випробувань, переважно втрати близької
особи (L. G. Calhoun, R. G. Tedeschi), безпліддя (H. Tennen, G. Affleck, R. Mcndola)
та боротьби з захворюваннями дітей (D. A. Abbott, H. M. William); у результаті
зазнавання сексуального насильства, як наслідок згвалтування (P. Frazier,
G. Theresa, M. R. Burt, B. L. Katz) та інцесту (R. L. Silver, M. H. Stones) [3]. Згідно з результатами дослідження М. Бурта та Б. Каца, було встановлено, що 50 %
жертв згвалтування відзначали, що після насильства та боротьби з його наслідками вони змінилися у позитивному напрямку; менше 15 % вважали, що вони
змінилися у негативному напрямку. Досліджувані жінки повідомляли, що позитивні зміни проявлялися у позитивній зміні уявлень про себе; появі кращого саморозуміння; підвищення сенсу власного життя. Зріс рівень довіри до себе та
відповідальності за свої дії [3].
Висвітлено дослідження позитивних особистісних здобутків отриманих в результаті автотранспортних аварій (S. Joseph, W. Ruth), пожеж (S. C. Thompson)
та різноманітних катастроф (S. C. Thompson). Так, С. Томпсон у своїх дослідженнях осіб будинки яких були пошкодженні або зруйновані в результаті пожежі
встановила, що 66 % респондентів повідомили про певні позитивні зміни; деякі
досліджувані, хоча і втратили все своє майно, заявили про свій досвід «зростання»
та підкреслили, що дізналися значно більше про себе і відтепер краще розуміють
інших людей, які також зазнали втрати [3].
Для опису та концептуалізації позитивних змін, що відбулися у відповідь на
зазначений вище спектр життєвих травматичних ситуацій, у науковій літературі
було представлено цілу низку термінів: «самооновлення» (D. T. Jaffe), «позитивний
сенс» (S. C Thompson), «зростання екзистенційної усвідомленості» (I. D. Yalom,
M. A Lieberman), «позитивні зміни» (S. Joseph, R. Williams, W. Yule), «пов’язане
із стресом зростання» (C. L. Park, L. H. Cohen, R. Murch), «квантум зміни»
(W. R. Miller, J. C’deBaca), «трансформаційний копінг» (C. M. Aldwin, K. Sutton,
M. Lachman), «знаходження користі» (G. Affleck, H. Tennen), «процвітання»
(C. Ryff, B. Singer), «сприйняття вигод» (J. C. McMillen, R. H. Fisher), «відкриття
сенсу» (J. E. Bower), «позитивні побічні результати» (J. C. McMillen, C. L. Cook),
«позитивне переосмислення» (M. F. Scheier, J. K. Weintraub), «змагальницьке
зростання» (P. A. Linley, S. Joseph), посттравматичне зростання (R. G. Tedeschi,
L. G. Calhoun) [9, c. 1041–1042; 15, с. 3].
На думку С. Джозефа та П. Лайнлі, у цілому, перераховані вище поняття є
взаємозамінні і синонімічні та не здатні претендувати на першість в описі даного
феномену [9, c. 1042]. Проте, активне нарощення емпіричних та теоретичних напрацювань у цій галузі протягом останніх 20 років дає змогу констатувати, що на
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сьогодні найпоширенішого вжитку набув термін «посттравматичне зростання».
За переконанням низки дослідників (T. Zoellner, A. Maercker, R. G. Tedeschi,
L. G. Calhoun) цей термін є найбільш оптимальним та найкращим чином відображає феноменологічну сутність явища в кількох напрямках [15, с. 4]. По-перше,
наявність слова «зростання» підкреслює, що особи вийшли за межі їх колишнього рівня адаптації, психологічного функціонування або розуміння життя. По-друге,
наприклад, на відміну від запропонованого терміну «пов’язане із стресом зростання», термін «посттравматичне зростання» підкреслює той факт, що зростання
відбувається у результаті надзвичайної стресової події (травматичної події), а не
як наслідок будь-якого іншого незначного стресу або природного процесу розвитку. По-третє, термін «посттравматичне зростання» на відміну від термінів «процвітання» та розростання (thriving), залишає місце для припущення, що ці позитивні зміни, які обов’язково потребують значної загрози або руйнування
фундаментальних життєвих схем, інколи можуть співіснувати із значним психологічним дистресом [15]. Вважаємо за доцільне, використовувати саме цей термін
як основний у теоретичному аналізі дослідження вищеозначеної проблеми.
Поняття «посттравматичне зростання» введено у науковий обіг у 1995 р.
(R. Tedeschi, L. Calhoun) [16] для визначення позитивних змін, що відбуваються
у людини внаслідок важких життєвих криз (R. Tedeschi, L. Calhoun) [15]. Починаючи з 90-х років ХХ ст. з’являються систематичні дослідження посттравматичного зростання, які базуються на спеціально розроблених психодіагностичних
методиках. Зокрема, Опитувальник посттравматичного зростання (The
posttraumatic growth inventory R. G. Tedeschi, L. G. Calhoun, російськомовна адаптація М. Ш. Магомед-Емінова) [16], Шкали The perceived benefit scales
(J. C. McMillcn, R. H. Fisher) [11], The core beliefs inventory (A. Cann, L. G. Calhoun,
R. G. Tedeschi, R. P. Kilmer) [10], Шкала базисних переконань (World assumptions
scale, Р. Янов-Бульман в адаптації М. Падуна, А. Котельникової) [8].
Наукові джерела з досліджуваної проблеми дають підстави стверджувати, що
позитивні ефекти посттравматичного зростання проявляються у трьох основних
сферах. Вперше виділення цих ключових сфер зростання було запропоновано
Р. Тедескі та Л. Калхун, на основі якісного аналізу літератури та безпосереднього
опитування значної кількості осіб, що зазнали травматичних ситуацій [3]. Слід
зауважити, що на сьогоднішній день такий розподіл (з незначними варіаціями)
підтримується у більшості наукових досліджень.
Перша сфера прояву посттравматичного зростання представлена позитивною
зміною у сприйняті й ставленні до себе, зростанні емоційної експресивності. Спостерігається більш зв’язна Я-концепція, яка включає не лише усвідомлення персональної сили та опірності негативним подіям, а й краще розуміння власної
уразливості та обмежень [1, 4, 6, 12]. Особи відчувають себе більш досвідченими,
сильними, впевненими у собі, здатними прийняти існуючий порядок речей та
гідно зустріти майбутні складнощі. Так, дослідження С. Джозефа та Р. Вільямса
продемонструвало, що 83 % осіб, які пережили ситуацію затоплення круїзного
судна «Юпітер» (21 жовтня 1988 р.), повідомили про позитивні зміни у їх поглядах на життя. Більшість досліджуваних осіб погоджувались з тим, що вони
вже не сприймали життя як щось належне (91 %) та підкреслили, що стали більш
рішучими у домаганні успіху у власному житті (50 %) [3].
Друга сфера прояву посттравматичного зростання це зміна у міжособистісних
відносинах, а саме більш тісні сосунки з родиною та іншими значущими людьми,
зростання цінності стосунків, альтруїзм і відданість, здатність приймати допомогу, підвищена чутливість стосовно інших та відкритість до нових форм поведінки. Зміни в міжособистісних відносинах виражаються у більш глибокому
сприйнятті важливості сімейних зв’язків, підвищенні цінності інших, особливо
найближчих родичів та друзів. Спостерігається значне збільшення співчуття до
інших, встановлення більш близьких відносин з оточуючими, готовність до безпосереднього вираження почуттів та саморозкриття [1, 4, 6, 12]. Так, Г. Аффлек
описуючи реакції матерів, новонароджені діти яких, лікувались від важких пре-
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натальних проблем, відзначав, що майже 60 % досліджуваних повідомили про
певні відчутні для них здобутки, значна частка яких була пов’язана зі збільшенням
інтимності сімейних стосунків, емоційним зростанням і розумінням того наскільки дорогоцінною є їхня дитина [3].
Третя сфера прояву посттравматичного зростання це поява більш інтегрованої
життєвої філософії, світогляду, що включає підвищення значущості власного існування, зміну пріоритетів, зміцнення переконань, почуття смислу, цілковите
оновлення світосприйняття [1, 4, 6, 12]. Зміни у життєвій філософії виражаються
у зміні життєвих пріоритетів, умінні цінувати життя в цілому та у дрібницях,
духовному рості й мудрості. Особи, що демонструють позитивні зміни такого типу
повідомляють про підвищення цінності власного життя і кожного нового прожитого дня. Вони здатні серйозно переосмислити власні пріоритети та визначити,
що дійсно важливо для них у цьому житті. Так, Тейлор та Літман встановили, що
60 % жінок, у яких було виявлено рак, повідомили про позитивні зміни в пріоритетах. У цілому, ці жінки стали ставитися до життя з легкістю та насолодою; 71 %
осіб, що вижили після катастрофи круїзного корабля «Юпітер» повідомили, що
вони намагаються прожити кожен день на повну [3].
Методологія. Матеріали дослідження зібрані за результатами аналізу фахових
психологічних і періодичних видань вітчизняних та зарубіжних наукових публікацій за період 2006–2016 рр.
Результати та їх аналіз. З вищеозначеного слідує, що посттравматичне зростання – це можливий результат після травматичної події, що стоїть на іншому
полюсі посттравматичного стресового розладу. Після травматичної події, цілком
нормальним вважається переживання виснажливих симптомів депресії і тривоги.
Однак людина, яка демонструє постстресове зростання переживає негативні стани протягом певного періоду часу, а згодом у неї спостерігається покращення
самопочуття здебільшого вищого рівня ніж до травми [14]. Фундатор позитивної
психології М. Селігман наголошував, що відновлення до вищого порівняно із
дотравматичним рівнем психологічного функціонування є основною ознакою
посттравматичного зростання. Замість того, щоб зосередитися на травматичних
переживаннях, людина повертаючись до нормального життя, демонструє психологічну пружність і стійкість. Відповідно, травма діє як відправна точка для того,
щоб людина стала почуватися краще. На погляд М. Селігмана травма часто є
джерелом розвитку та визначає правильні засоби задля досягнення психологічного благополуччя [5]. Разом із тим, посттравматичне зростання не виключає
появи емоційних стресів, людина може переживати дистрес і постравматичне
зростання одночасно [2].
Підсумовуючи усе вище сказане, слід підкреслити, що посттравматичне зростання – це не просто повернення до попереднього рівня функціонування, для
деяких людей цей процес стає досвідом самовдосконалення, якісних змін і цілковитої трансформації особистості [2].
Важливим питанням, над вирішенням якого замислювались учені в межах
дослідження посттравматичного зростання полягало у тому, чи насправді усі
вищезазначені позитивні здобутки є реальними. Виникали сумніви, щодо того, чи
насправді посттравматичне зростання має місце, чи не є ці позитивні здобутки
лише відображенням соціальної бажаності зі сторони досліджуваних осіб, або
лише їх позитивними ілюзіями, які хоча і виконують адаптивну функцію, однак
не ґрунтуються на конкретних та об’єктивних змінах [3]. Сумніви стосовно цього
були розвінчані у дослідженні К. Пака, психолога з Каліфорнійського університету
[13]. Використовуючи у своєму експерименті дослідницьку стратегію, яка
передбачала порівняння суб’єктивних оцінок наявності посттравматичного
зростання з об’єктивними оцінками та зовнішніми критеріями (відгуки близьких
осіб), ученому вдалося встановити статистично значущий зв’язок.
Як видно з вищевикладеного матеріалу, на сьогоднішній день позитивні здобутки особистості після переживання травматичної ситуації загальноприйняті та
активно підтверджуються науковими дослідженнями. Феномен посттравматично-
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го зростання є доволі поширеним явищем, яке може виникнути в результаті боротьби особи з наслідками травматичної ситуації, відображати її переживання та
сприяти розвитку, котрий, принаймні, в деяких галузях, після травми перевершив
те, що було до травми. Це означає, що людина не просто вижила, але в її житті
виникли значущі, позитивні зміни, котрі вийшли за межі звичного стану речей.
Висновки. Таким чином, феноменологія змін в умовах посттравматичного
зростання незважаючи на усі свої суперечності, окрім якісної трансформації, цілком очевидно може обумовлювати збереження, відновлення та поліпшення стану
психічного здоров’я особистості як найвищої індивідуальної і суспільної цінності, що сприяє її соціальній та психологічній адаптації до нових форм осмисленості буття.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО РОСТА
И. В. Михайлюк (Киев)
В статье исследуется актуальная проблема феноменологии изменений личности в условиях посттравматического роста. По данным современных исследований, психотравмирующие
события не всегда неизбежно ведут к повреждению психики или дисфункциональности жизни,
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они также могут приводить и к продуктивным изменениям в жизни личности, к так называемому посттравматическому росту. Научные источники по исследуемой проблеме дают основания утверждать, что положительные эффекты посттравматического роста проявляются в трёх
основных сферах: отношении к себе, межличностных отношениях, жизненной философии.
Материалы исследования собраны по результатам анализа профессиональных психологических
и периодических изданий отечественных и зарубежных научных публикаций за период 2006–
2016 гг. Установлено, что посттравматический рост кроме качественных трансформационных
изменений, может обусловливать сохранение, восстановление и улучшение состояния психического здоровья личности как наивысшей индивидуальной и общественной ценности, что
способствует её социальной и психологической адаптации к новым формам осмысленности
бытия.
Ключевые слова: травматическое событие, посттравматический рост, положительные изменения, трансформация, психическое здоровье, личность.
PHENOMENOLOGY OF PERSONALITY CHANGES
UNDER POST-TRAUMATIC GROWTH
I. V. Mykhailyuk (Kyiv, Ukraine)
Interregional Academy of Personnel Management of Ukraine
The article deals with the pressing issue of phenomenology of personality changes under posttraumatic growth. According to modern studies, traumatic events do not always inevitably lead to
psychiatric disorders or dysfunctionality of life, they can also cause productive changes in the
personality’s life, so-called the post-traumatic growth. Scientific sources on the problem researched
give grounds to believe that positive effects of post-traumatic growth are manifested in three main
areas: attitude towards oneself, interpersonal relations, and philosophy of life. Research materials
have been collected based on the analysis of domestic and international scientific professional
psychological editions and periodicals for the period 2006–2016. It has been established that posttraumatic growth, in addition to qualitative transformational changes, can contribute to preservation,
recovery and improvement of the personality’s state of mental health as the highest individual and
social value that promotes its social and psychological adaptation to the new forms of comprehending
the reality.
Key words: traumatic event, post-traumatic growth, positive changes, transformation, mental
health, personality.
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ФЕНОМЕН САМОГУБСТВА: ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИБІР
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Стаття присвячена філософсько-психологічному аналізу феномену самогубства.
Актуальність теми пов’язана зі зростанням суїцидальної поведінки в сучасному
суспільстві, складністю проблеми і нагальністю пошуку шляхів запобігання суїцидальних
вчинків. В статті здійснена спроба аналізу самогубства в єдності трьох важливих
аспектів: філософського, психологічного, соціального. Було поєднано розгляд філософських
теорій різних епох, від античності до сьогодення, щодо проблеми самогубства з компаративним аналізом статистичних даних суїциду в різних країнах, а також в одній
країні, але в різні історичні періоди. Наукові дані суїцидології, представлені в статті,
засвідчують загострення проблеми в сучасному світі, зокрема, в Україні. Практичне та
соціальне значення роботи полягає у спробі поєднання соціально-філософських і
психологічних підходів щодо вивчення причин суїцидальної поведінки, і, відповідно, щодо
їх запобігання.
© Ò. Â. Íè÷, 2017
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Вступ. Проблема самогубства завжди привертала до себе увагу мислителів і
науковців. І сьогодні вона не втрачає своєї актуальності, адже, як свідчать статистичні дані, в світі відбувається збільшення кількості суїцидальних випадків. Аналіз суїциду і суїцидальної поведінки можна здійснювати з позиції філософії, психології, соціології, педагогіки, медицини і навіть права. З даної проблеми
визнаними є дослідження З. Фройда, К. Меннінгера, Е. Еріксона, Е. Шнейдмана,
Е. Дюркгейма, Я. Коменського, роздуми Д. Юма, І. Канта, А. Шопенгауера,
А. Камю, К. Ясперса, М. Бердяєва та ін.
Поглиблене вивчення феномену суїциду підтверджує його неоднорідність і
неоднозначність. Під суїцидом розуміється навмисне самогубство. Це поведінка
людини, спрямована на умисне позбавлення себе життя, а також відмова від реальних можливостей уникнути смерті в критичній ситуації. Слід відрізняти суїцид
від такого явища як парасуїцид, який характеризується тим, що людина спричиняє шкоду власному здоров'ю, при цьому не прагнучі настання власної смерті
(цьому є різні пояснення, різні цілі, переважно – привернути увагу оточуючих до
своїх проблем). Самогубство, іншими словами, це свідоме, самостійне позбавлення себе життя.
Мета статті – здійснити спробу комплексного підходу до проблеми самогубства, долаючи ізольованість медико-психологічного, соціального і філософського
аспектів цього явища, а також поставити питання про причетність сучасного суспільства до збільшення випадків суїцидальної поведінки. Аналіз суїциду – багатогранна філософська, соціальна і психологічна тема, що потребує системного осмислення при дослідженні джерел феномену самогубства. Саме в таких трьох
аспектах (філософському, психологічному, соціальному) окреслимо дану проблематику.
Теоретична частина. Першими, хто звернув свою увагу на свідомий ухід з
життя як на об’єкт наукового аналізу, були філософи. Для них питання про життя і смерть є одним з ключових проблем буття, адже від нього залежать відповіді
на екзистенційні питання: в чому сенс життя, свободи людської особистості, наскільки людина вільна в своєму житті і чи вільна вона у виборі своєї смерті?
В той же час, слід зазначити, що філософський аналіз проблеми суїциду має,
в першу чергу, історичний та аксіологічний аспекти (тобто позитивною чи негативною є оцінка самогубства різними народами в різні історичні епохи існування
людської цивілізації) [4].
Соціально-філософське осмислення суїциду розпочалось в епоху античності.
Саме античність подарувала світу ідеї свободи, демократії, філософсько-правового
розуміння права. В Давній Греції право добровільно звершувати суїцид надавалось
вільним громадянам полісу лише в деяких випадках, обумовлених законом. Існувало навіть поняття державної отрути – це була цикута. Цей спосіб самогубства
міг обрати той, хто був засуджений на смерть (наприклад, відома історія смерті
Сократа). В той же час, античні стоїки вважали можливість самогубства найвищим проявом людської свободи перед лицем важких життєвих обставин.
В епоху середньовіччя, з приходом християнства докорінно змінилось відношення до суїциду. Постулати християнства стали домінуючими у філософській,
релігійній і навіть правовій думці середньовіччя, відповідно до яких безсмертною
душею міг розпоряджатися лише той, хто її дарував, тобто Бог. Відповідно, християнин, який позбавляє себе життя, скоює гріх проти Бога, церкви і суспільства.
Істинною причиною такого гріхопадіння вважалось намагання протиставити себе
Богу, людська гордовитість. Августин Блаженний писав: «Як ми прийшли в цей
світ не за власним бажанням, так само не маємо права піти з нього без відома і
волі того, хто нас сюди прислав». Проповідувалась теза, що кожній людині дається в житті стільки страждань, скільки вона здатна знести, і не більше. Ця думка
залишається поширеною і сьогодні.
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В період Нової і Новітньої історії західна цивілізація час від часу здійснювала переоцінку свого відношення до суїциду. Значні зміни відбулись у ХVІІІ столітті. З початком епохи бурхливого розвитку науки, формуванням нових буржуазних відносин, суїцид почали розглядати не тільки як особистий людський гріх,
але і як результат взаємодії індивіда і суспільства.
В ХХ ст. філософський екзистенціалізм загострено болюче ставить питання
про сутність буття людини, про свободу особистості, те саме одвічне питання
життя (його смислу) і смерті. Існування всього світу розглядається крізь призму
людської екзистенції.
А. Камю, філософ, автор відомого твору «Міф пор Сізіфа», розглядає самогубство не як соціальний феномен, а як індивідуальний акт: «самогубство підготовляється в німотності серця» [3, с. 25]. І при цьому, те, що називається причинами – зазвичай лише привід. Так Камю приходить до головної теми свого
твору – темі абсурду в житті. Відчуття абсурду криється в розладі між людиною
і життям. Натомість Камю вважав, що смисл життя повинен бути всередині нас,
а не ззовні. Міф про Сізіфа в певному смислі трагічний, і трагічність в усвідомленні Сізіфом своєї приреченості. Але водночас його життя вже є бунтом проти
безглуздості існування і тієї праці, якою покарали його боги. Він усвідомлює це
і вирішує, що це його життя, його свобода проти очевидної безнадійності, і продовжує вкочувати камінь на гору. «Сізіф – абсурдний герой. Таким він є і в своїх
пристрастях, і в своїх стражданнях. Його презирство до богів, ненависть до смерті, жага життя вартували йому невимовних страждань – він змушений безцільно
напружувати сили. Такою є розплата за земні пристрасті» [3, с. 90]. Пошук смислу життя є боротьбою проти пітьми безглуздя, це внутрішнє перетворення, внутрішня творчість людиною самої себе.
Якщо подивитися на сучасного службовця середньої ланки, то його життя і
праця такі ж одноманітні протягом значної частини часу, тож і доля настільки ж
абсурдна. Проте трагічною є ця людина лише у хвилини усвідомлення цієї абсурдності. Водночас самогубство у роздумах А. Камю знаходить певне виправдання. Це неприйняття людиною долі, тих умов існування, до яких змушує життя.
А в людській історії більше абсурду, ніж смислу і цілей.
Подібну думку зустрічаємо в творах іншого представника філософії екзистенціалізу К. Ясперса. «Самогубство може бути обвинуваченням і викликом силі,
яка переважає, виходом із ситуації, яка знищує, вираженням рішучості і самостійності. Тому там, де цінується усвідомлення відповідальності перед собою,
філософи не тільки дозволяють, але в певних випадках прославляють самогубство.
Не можна заперечувати: людина, яка в ясному розумі позбавляє себе життя, цілком незалежна, цілком стійка в собі. Опираючись будь-якому світовому існуванню, вона послабляє перемогу свого ворога. Але екзистенціально ми від цього
здригаємось» [8, с. 564].
Видатний мислитель М. Бердяєв категорично заперечував самогубство і вважав, що «самогубство, за природою своєю, атеїстично, є запереченням Бога, є постановкою себе на місце Бога» [1, с. 14]. Він вважав, що самогубство належить до
тих складних явищ життя, які викликають до себе подвійне відношення. З одного боку, сама людина, яка позбавила себе життя, викликає до себе глибоку жалість,
співчуття до страждань, які вона пережила. Проте сам факт самогубства викликає
засудження як гріх і, навіть, злочин.
Таким чином, в філософії ми не знаходимо однозначної відповіді щодо питання можливості самогубства, хоча мислителі представляють надзвичайно глибокий,
різнобічний аналіз цієї екзистенціальної проблеми. Очевидним є факт обумовленості ставлення до самогубства в цілому світоглядною позицією того чи іншого
філософа, його відношенням до віри.
Здавалося б, що це питання абсолютно індивідуально вирішується людиною,
воно є виявом її свободи, втіленням світоглядної позиції. В той же час неможливо не звернути увагу на соціальний вимір цієї проблеми. Ті філософські напрями,
які з розумінням ставились до самогубства (наприклад, екзистенціалізм), мали
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певне соціальне підґрунтя для своїх висновків: соціальні катаклізми, духовна несвобода, масштабна загроза життю тощо.
Що стосується науки, то вже починаючи з ХІХ ст. акт самогубства оцінюється не лише як гріх, а як прояв хвороби людини, при якій порушується нормальна
психічна діяльність. Перестає використовуватись термін self-murder – самогубство,
загальновизнаним стає термін suicide – суїцид, з’являється окрема галузь знань
– суїцидологія.
Сучасною ж психологією (суїцидологією) була спростована психопатологічна
концепція суїциду, відповідно до якої самогубство – це завжди аутоагресивний
акт психічно хворої людини. Було доведено, що значна частина самогубств здійснюється психічно здоровими особами в результаті дезадаптації особистості в
умовах соціального конфлікту.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) [13, с. 69], у другій половині XX ст. самогубства посіли четверте місце у переліку причин смерті
взагалі та перше місце серед смерті внаслідок насильницьких дій. Дані статистики свідчать про постійне зростання рівня самогубств і спроб самогубства в останні десятиріччя в усьому світі та в Україні зокрема. У світі в 2012 р. від самогубств
загинули 803 тис. осіб (11,4 випадку на 100 000 населення, у тому числі 15 випадків на 100 000 серед чоловіків та 8 на 100 000 – серед жінок).
Згідно з прогнозом ВООЗ на 2020 р., майже 1 530 000 людей на планеті покінчать із собою та ще в 10–20 разів більше здійснять спроби самогубства (6, 286).
В зв'язку з цим у травні 2013 р. на 66-й сесії ВООЗ було затверджено перший в
історії «Комплексний план дій в галузі психічного здоров'я на 2013–2020 рр.»,
який передбачає знизити до 2020 р. частоту самогубств на 10 % [7].
За показником суїцидів у 2011 р. ВООЗ розподілила всі країни на три групи:
– високого і дуже високого рівня самогубств (більше 20 випадків на 100 000 населення у рік), до якої входять Литва (31,5 випадку на 100 000 населення),
Казахстан (30 випадку на 100 000 населення) і Білорусь (25,3 випадку на 100
000 населення). Україна вийшла з цієї групи в 2014 р. з показником 21,2 випадку на 100 000 населення;
– середнього рівня самогубств (від 10 до 20 випадків на 100 000 населення у рік),
до якої входять Фінляндія (19,3 випадку на 100 000 населення), Естонія (18,1
випадку на 100 000 населення) і Франція (16,3 випадку на 100 000 населення);
– низького рівня самогубств (до 10 випадків на 100 000 населення у рік), яку
очолюють Австралія (9,7 випадку на 100 000 населення) і Німеччина (9,5 випадку на 100 000 населення).
Україна у 2004 р. займала 11-е місце в світі за кількістю самогубств. У 2011 р.
вона посіла 13-е місце. Найбільший сплеск суїцидів в Україні був зафіксований
на початку 90-х. Так, наприклад, 1995 р. на 100 000 населення припадало майже
30 самогубств. З 2000 р. в Україні намітилася тенденція до зниження рівня самогубств, але разом з тим почала зростати кількість суїцидів у молодіжному середовищі (вік від 15 до 29 років).
За даними МНС зараз в Україну здійснюється близько 20 суїцидів на кожні
100 000 чоловік. Це менше, ніж, наприклад, в економічно благополучних Фінляндії (37 на 100 000 населення), Швейцарії (34 на 100 000), Австрії (31 на 100 000),
Угорщині (27 на 100 000), Норвегії (24 на 100 000). Але це на порядок більше,
ніж у бідних країнах Африки, бідної Латинській Америці, мусульманських державах.
Значущість вирішення проблем самогубства зараз є ще більш важливою на
тлі суттєвого зменшення населення України за останні роки. Чисельність населення становить (за оцінкою Дежстату України) на 1 січня 2017 р. 42 млн 584 тис.
500 осіб (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим і м. Севастополя).
Розподіл рівня самогубств за віковими групами свідчить про те, що серед усіх
груп дорослого населення рівень самогубств є дуже високим.
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Науковці здійснюють детальний аналіз груп суїцидального ризику, враховуючи ознаки віку, професії, місця проживання (місто/село), регіон, належність до
сексуальних меншин, перебування у місцях позбавлення волі та інше (положення
Міжнародної асоціації превенції суїцидів (IASP)). Вивчаються найпоширеніші
способи самогубства, які відрізняються, наприклад, у жінок і у чоловіків [6].
Попри наявність ґрунтовних медичних, психологічних досліджень, є ще один важливий аспект даної проблеми, який недостатньою мірою висвітлений в цих роботах –
це роль суспільства в збільшенні самогубств і його відповідальність [10–12].
Падіння економічного рівня життя, безробіття, фінансово-кредитні пастки,
втрата довіри до держави, втрата соціальних орієнтирів, відчуження, «роздмухуваний» засобами масової інформації негатив, безнадійність – ось до чого причетна своїми діями чи бездіяльністю держава, і що впливає на збільшення випадків суїциду. Але ця відповідальність лежить в моральній площині, площині
гуманізму і цінності людського життя [9].
Методологія. Задля ґрунтовного, різнобічного вивчення феномену суїциду,
доцільним є використання наступних загальнонаукових методів пізнання. Поперше, компаративний аналіз статистичних показників самогубств в різних країнах, а також в одній країні, але в різні історичні періоди; по-друге, на прикладі
аналізу філософських ідей, метод поєднання логічного та історичного при розгляді культурних, світоглядних змін; по-третє, метод синтезу, тобто поєднання
психологічних, філософських, соціальних підходів.
Висновок. Сучасна наука встановила, що акт самогубства акумулює в собі
багато факторів: філософських, психологічних, релігійних, соціальних, політичних,
економічних. Тож суїцид, з одного боку, є індивідуальним рішенням і вчинком
окремої особи, який здійснюється в результаті соціально-психологічної дезадаптації особистості в умовах мікросоціального конфлікту. А з іншого – це своєрідна
відповідь на несприятливі соціальні умови життя. Сучасне суспільство висуває
індивіду жорсткі стандарти успішної соціальної реалізації. Ці вимоги посилюються прискореними темпами розвитку соціального прогресу, викривленням, гіпертрофією (в межах розвинутих цивілізацій) змісту основних життєвих потреб і
засобів їх реалізації. Адже статистичні дані засвідчують, що технологічно високо
розвинуті держави не убезпечують населення від зростання випадків самогубств.
Що стосується української держави, то негайна потреба вирішення проблем суїцидальної поведінки зауважена у Міжгалузевій комплексній програмі «Здоров’я
нації», затвердженою у 2002 р. [5], де в окремому розділі визначено заходи, спрямовані на запобігання зростанню самогубств в Україні, та у Європейській декларації з охорони психічного здоров’я, що була прийнята на Європейській конференції ВООЗ на рівні міністрів охорони здоров’я у Гельсінкі (Фінляндія, 12–15
січня 2005 р.) за участю посадовців Міністерства охорони здоров’я України [2].
Основна стратегічна мета Національної програми є підвищення рівня суспільного здоров’я і психологічного благополуччя населення як основних заходів з
профілактики зростання рівня саморуйнуючої поведінки. Ними мають бути не
лише прийоми запобігання аутоагресивної поведінки, вивчення ситуації, психологічна допомога тощо. Головною метою має бути підвищення ефективності політичних, загальнодержавних, загальносуспільних заходів, спрямованих на підвищення базисного рівня суспільного здоров’я та психологічного благополуччя
населення.
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ФЕНОМЕН САМОУБИЙСТВА:
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВЫБОР ЛИЧНОСТИ ИЛИ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
(философско-психологический анализ)
Т. В. Ныч (Киев)
Статья посвящена философско-психологическому анализу феномена самоубийства. Актуальность темы связана с ростом суицидального поведения в современном обществе, сложностью
проблемы и острой необходимостью поиска путей предупреждения суицидальных поступков.
В статье осуществлена попытка анализа самоубийства в единстве трёх важных аспектов: философского, психологического, социального. Было объединено рассмотрение философских теорий
разных эпох, от античности до современности, в отношении проблемы самоубийства c компаративным анализом статистических данных случаев суицида в разных странах, а также в одной
стране, но в разные исторические периоды. Научные данные суицидологи, представленные в
статье, свидетельствуют об обострении проблемы в современном мире, в частности, в Украине.
Практическое и социальное значение работы состоит в попытке объединить социальнофилософские и психологические подходы при изучении причин суицидального поведения, и,
соответственно, при их предотвращении.
Ключевые слова: самоубийство, философия здоровья, суицидология, суицидальное поведение, философия психология, экзистенция.
THE PHENOMENON OF SUICIDE: EXISTENTIAL CHOICE
OF A PERSON OR SOCIAL PROBLEM
(Philosophical and psychological analysis)
T. V. Nych (Kyiv, Ukraine)
Interregional Academy of Personnel Management
The article is dedicated to the philosophical and psychological analysis of the phenomenon of
suicide. The relevance of the topic is associated with the growth of suicidal behavior in modern
society, the complexity of the problem and the urgent need to find ways to prevent suicidal behavior.
The article attempts to analyze suicide in the unity of three important aspects of the problem: philosophical, psychological and social. The consideration of philosophical theories of different epochs,
from antiquity to modern times, regarding the problem of suicide and comparative analysis of statistical data of cases of suicide in different countries, as well as in one country, but in different
historical periods were combined. The scientific data of the suicidology, which is presented in the
article, reflect the worsening of the problem in the modern world, in particular, in Ukraine. The
practical and social value of the work consists in an attempt to unite the social, philosophical and
psychological approaches in studying the reasons of suicidal behavior, and, respectively, in their
prevention.
Key words: suicide, philosophy of health, suicidology, suicidal behavior, philosophy of psychology,
existentia.
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ЦІННІСТЬ САМОСТІЙНОСТІ У КОНТЕКСТІ ПСИХІЧНОГО
ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Міжрегіональна академія управління персоналом (Київ) <Psycholprof@gmail.com>
У статті висвітлено результати емпіричного дослідження рівня вияву цінності самостійності у контексті психічного здоров’я особистості майбутнього фахівця. Розкрито
взаємозв’язок цінності самостійність та особистісних характеристик студентів, серед
яких: внутрішня та зовнішня мотивація, переконання про самостійність, внутрішня
рольова позиція – функціональні его-стани, здатність особистості вибудовувати психологічної межі, що дає змогу отримати інформацію про стан внутрішнього і зовнішнього просторів, є показником психічного здоров’я. З’ясовано, що цінність «Самостійність» обумовлює ряд особистісних характеристик досліджуваних: що вище рівень
важливості цінності «Самостійність», то вище показники внутрішньої мотивації, переконань про те, що самостійність є набутою (не вродженою) і конструктивною рисою
особистості, самооцінок незалежності, саморегульованості та мотивованості, внутрішньої рольової позиції «Родитель-контролер» та «Спокійно-нейтральної межі»
у стосунках із іншими людьми. Розкрито глибинні механізми, які перешкоджають становленню самостійності особистості майбутнього фахівця: співзалежність, протизалежність, хибне Я, страх екзистенційної самотності. Зроблено висновок про те, що
самостійність є результатом внутрішньої роботи особистості, її здатності ставити
не лише окремі цілі, завдання, а й визначати напрямок своєї діяльності.
Ключові слова: самостійність, цінності, психологічна межа, мотивація, рольова позиція, психічного здоров’я.

Вступ. Закон України «Про вищу освіту» передбачає цілу низку змін у процесі реформування системи вищої освіти, які пов’язані із самостійністю та незалежністю учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науковопедагогічної, наукової та інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах
свободи слова і творчості.
Усі ці новації висувають необхідність не лише зовнішніх, а й передусім внутрішніх змін на усіх рівнях. В першу чергу йдеться про особистісні зміни, які
запускають динаміку усіх інших трасформацій у суспільстві в цілому, та в галузі
освіти зокрема. Нові орієнтири потребують розвитку особистісної самостійності
у студентському віці, як основи при виборі траєкторії професійного зростання та
усвідомлення себе суб’єктом власного життєвого шляху.
Мета дослідження – висвітлити результати емпіричного дослідження цінності самостійності у контексті психічного здоров’я особистості майбутнього
фахівця.
Теоретична частина. Самостійність є складним соціально-психологічним феноменом, який віддзеркалюється в розмаїтті методологічних підходів до свого
вивчення та має міждисциплінарний характер, тому його дослідження здійснюються у різних наукових галузях, зокрема – у філософії, психології, педагогіці.
Поняття «самостійність» у психологічних дослідженнях розглядалася порізному: як якість чи властивість особистості (Г. С. Костюк, О. В. Петровський,
О. Г. Ковальов), як риса характеру (К. К. Платонов), як тенденція (Н. Д. Левітов),
як вольова властивість особистості, як здатність систематизувати, планувати, регулювати й активно здійснювати свою діяльність без постійного керівництва і
практичної допомоги ззовні (В. І. Бродовські, І. П. Патрік, Д. А. Цирінг, В. Я. Яблонко), як узагальнена властивість особистості, що виявляється в ініціативності, критичності, адекватній самооцінці й почутті власної відповідальності за свою діяльність і поведінку, активній роботі думок, почуттів, волі (С. Ю. Головін), що
свідчить про визнання стійкості самостійності як особистісного утворення, яке
забезпечує визначений характер і рівень поведінки та діяльності.
© Ì. Ì. Ïàâëþê, 2017

М. М. Павлюк. Цінність самостійності у контексті психічного здоров’я фахівця

233

Самостійність є результатом внутрішньої роботи людини, її здатності ставити
не лише окремі цілі, завдання, але й визначати напрямок своєї діяльності (С. Л. Рубінштейн).
Структурною складовою самостійності є автономність особистості. Процес
формування автономності особистості зустрічаємо у оригінальних концепціях зарубіжних авторів. Наприклад у теорії травми Ф. Рупперта. Автор переконаний,
що для здорового душевного розвитку дитині необхідні симбіотичні потреби в
теплі, захищеності, підтримці, любові і приналежності до сім’ї, які мають бути задоволені. Водночас прагнення дитини до автономності також має бути задоволеним.
При цьому автономність розуміється автором як самостійність, незалежність, свобода, здатність себе забезпечувати і нести відповідальність за себе [2].
Автономність і псевдоавтономність мають свої характеристики. Так для автономності характерними є самостійність у стосунках, прийняття допомоги у випадку необхідності, довіра, реалістична самооцінка. На протилежному полюсі –
псевдоавтономності – ізоляція і занурення у себе, страх залежності, недовіра як
базове відчуття, переоцінка власних можливостей.
Дослідники проблем співзалежної та протизалежної поведінки звертаються
до більш глибиних механізмів становлення самостійності [2]. Співзалежні люди
зазвичай розвивають згорнуте хибне Я, вони виглядають слабкими і безпорадними. А особистість із протизалежною поведінкою розвиває роздуте хибне Я. Особистість із співзалежною поведінкою більше схильна до депресії, а з протизалежною поведінкою більше схиляються до грандіозності, щоб не відчувати депресії.
Щоб завершити процес психологічного народження необхідно побороти внутрішню боротьбу між двома «уявними» протилежними силами: природнім прагненням
до злиття і близькості і таким же сильним прагненням до емоційної сепарації та
самовизначення. Якщо процес психологічного народження не завершився, прагнення до злиття і єднання буде піднімати сильний страх «поглинання». Цей досвід
може переживатися як смерть чи розривання на частини. Протилежна сила – сепарація може породжувати сильний страх екзистенційної самотності, вигнання,
відторгненості. Управління цими сильними переживаннями вимагає духовної
мужності. Карл Юнг говорив, що такий досвід необхідний для того, щоб завершити процес, який називається індивідуацією. Юнг розглядав цей процес як одночасно психологічний і духовний. Він закликав людей шукати свою духовну
істину всередині себе.
Після завершення процесу психологічного народження з’явиться глибоке відчуття, того ким особистість є насправді, вона зможе справлятися з проблемами і
конфліктами, відчуваючи мінімум стресу, зберігаючи відчуття, що і Вона і Інші є
добрими. Тоді є можливість зберігати постійність об’єкта, справляючись із більшістю життєвих проблем. За таких умов особистість зможе одночасно бути у
близькості й інтимності та виявляти сепарацію тоді, коли захоче цього.
Регіна Клос у своїй книзі «Провина – знак події?» сформулювала цю задачу
так: «Встановлення дитиною меж власної поведінки і гарантія емоційної врівноваженості для дітей залежать від прийняття дорослими на себе функції допоміжного
Я там, де організація власного Я і особи дитини ще не досягла достатнього розвитку. За таких відносин відбувається зміцнення особистості дитини, оскільки зовнішня стабільність (забезпечувана функцією допоміжного Я) поступово переходить
у внутрішню. Таким чином, дитині вдається засвоїти обмеження зовнішнього світу.
Її самостійність, що зросла, зробить згодом зайвим зовнішній контроль».
В. А. Петровський говорить про те, що в процесі розвитку дитини в неї
з’являється потреба в саморегламентації, тобто встановленні ним своїх власних
правил, норм, обмежень і заборон. На його думку, потреба в регламентації є мотивуючим чинником активності підлітка, а значить, служить одночасно причиною
внесення обмежень, а з іншого – визначає джерело активності, спрямованої на їх
подолання [1].
Таким чином, саморегламентація забезпечує як би «перехід» від орієнтації на
батьківські норми і правила до власних, суб’єктних проявів.
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В історії розвитку особистості як суб’єкта свідомості і діяльності підлітковий
вік є кульмінаційним. Саме в цьому віці особистість відкриває для себе свою
здатність бути автором власних вчинків, життєвих обставин, біографії. Саме на
цьому рубежі дитина з об’єкта турбот стає суб’єктом саморозвитку.
Зрозуміло, ця кульмінаційна подія психічного розвитку готується всією історією дитинства. Самостійність, відповідальність, ініціативність – усі ці якості,
що є неодмінними умовами саморозвитку, тією чи іншою мірою властиві навіть
немовлятам. Ситуація кардинально змінюється лише в підлітковому віці: «Ці
острівці зливаються в материк, на якому ще довго залишаються більш-менш великі області несамостійності, безініціативності, безвідповідальності, дослідженням
і підкоренням яких людина займається все життя» [1].
Розглянемо самостійність як цінність, керуючись теорією цінностей Ш. Шварца [5]. Цінності є переконаннями, які нерозривно пов'язані з емоціями, при активації вони викликають певні почуття. Цінності спрямовані на бажані цілі, в свою
чергу, цілі мотивують дії. Цінності слугують стандартами, що направляють вибір
і оцінку дій, подій, людей, а також є підставою для самооцінки, займають центральне місце в Я-концепціі особистості. Цінності утворюють відносно стабільну
ієрархічну структуру, відносна важливість для особистості певного набору цінностей визначає її установки і вибір будь-якої дії. На думку Ш. Шварца, індивідуальні цінності виражають тип мотивації, який, в свою чергу, визначається універсальними для всіх культур людськими потребами: біологічними, соціальної
взаємодії і виживання груп. Спочатку Ш. Шварц виділив десять цінностей з відповідними їм десятьма типами мотивації. Кожна з цінностей співвідноситься з
певною метою і потребами. Мета індивідуальної цінності «Самостійність» (SelfDirection) – свобода думки і дії, «Самостійність» як цінність похідна від природної потреби в самоконтролі і самоуправлінні, а також від інтеракційної потреби
в автономності і незалежності. В уточненій теорії цінностей Ш. Шварца [5] в
цінності «Самостійність» виділено два підтипи: самостійність думки (Self Direction
Thought) і самостійність дії (Self Direction Action). Самостійність думки пов'язана
з розвитком власної інтелектуальної компетентності та її використанням. Самостійність дій відображає прояв здатності до досягнення цілей. Десять цінностей
організовані в дві біполярні осі вимірювання: відкритість змінам (Openness to
change), що охоплює цінності самостійності і стимуляції, на противагу консерватизму (Conservation), що охоплює цінності безпеки, конформності і традицій;
самоствердження (Self-Enhancement), що пов'язує цінності влади і досягнень, на
противагу самотрансцендентності (Self-Transcendence), що обіймає універсалізм
і доброту. Гедонізм має елементи як відкритості до змін, так і самоствердження.
Цінність самостійності є складовою, елементом функціональної системи, що
забезпечує реалізацію самостійної поведінки. Постає питання – як пов'язані ціннісні елементи цієї системи із іншими – парціальними самооцінками самостійності, переконаннями особистості стосовно самостійності, типом мотивації (внутрішня/зовнішня), внутрішніми рольовими позиціями (Дорослий, Родитель,
Дитя), характеристиками психологічних меж особистості. Власне, метою емпіричного дослідження є пошук відповіді на ці запитання.
Методологія та методи дослідження. Вибірку дослідження склали 283 особи,
переважно жіночої статі (86 %), студенти столичних та регіональних ВНЗ України, віком від 18 до 23 років, середній вік – 20,8 року. Використано наступні вимірювальні засоби: методика Ш. Шварца «Портрет цінностей» (Portrait values
questionnaire) в адаптації І. Семків [5], тест «Вплив на позицію і мотивація особистості» (ПМО) для діагностики внутрішньої і зовнішньої мотивації [4], опитувальник J. Hay «Функціональні его-стани» (ФЕС) в адаптації В. Гусаковського
[4], методика діагностики психологічної межі особистості Т. Леві (МО) [4], авторські методики «Переконання щодо самостійності» (ПС) та «Багатовимірна
самооцінка самостійності» (БСС).
Вивчення взаємозв’язку цінності самостійність та особистісних характеристик
студентів здійснювалося за допомогою наступних методів:
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1. Тест «Вплив на позицію і мотивацію особистості» метою якого є визначення внутрішньої та зовнішньої мотивації студентів [4].
2. Авторська методика «Переконання про самостійність» (ППС), з метою
з’ясування того, як студенти розуміють та інтерпретують процес і результат розвитку самостійності як системної особистісної якості та як вони оцінюють рівень
сформованості інших рис характеру, що конституюють розвиток самостійності.
Методика створена на основі контент аналізу творів студентів різних спеціальностей про самостійність як особистісну якість.
Переконання щодо самостійності. Особистісні переконання щодо самостійності вимірювались за допомогою авторської анкети «Переконання про самостійність» (ППС), яка містить ряд тверджень щодо природи самостійності – набутої
(«Самостійність є набутою якістю особистості», «Розвитку самостійності сприяє
середовище ВНЗ») або вродженої («Самостійність є вродженою якістю особистості», «Самостійними стають ті, чиїм природнім прагненням є прагнення до емоційної сепарації та самовизначення»), та її ролі в життєдіяльності – конструктивної («Самостійними стають психологічно благополучні особистості», «На
самостійність впливає процес і результат самопізнання та самовдосконалення»)
або деструктивної («Самостійними стають, щоб уникнути покарання», «Самостійними стають зі страху бути відкинутим»).
3. Методика діагностики «Психологічної межі особистості Т. С. Леві», яка
включає шість шкал, що відповідають шести функціям психологічної межі.
Методика діагностики психологічної межі особистості базується на співставленні інформації про стан внутрішнього і зовнішнього просторів, є показником
сформованості функціонального органу. Психологічна межа відображає рівень дії,
що результує в собі різні рівні особистісної організації: потреби, установки, стани
і виражається в спрямованості зусилля (енергетичного потоку).
Виділяють ряд функцій психологічної межі особистості.
1. Непроникна функція – межа непроникна для зовнішніх впливів, якщо дії
оцінюються як шкідливі. У такому випадку людина може сказати «ні», відштовхнути, стримати натиск. Таке перетворення межі можливе, якщо людина має внутрішнє право на незалежність, на свій психологічний простір.
2. Проникна функція – межа пропускає зовнішні впливи. Таке «розчинення»
межі можливе, якщо людина впевнена в собі і відчуває довіру до іншого. Здатність
до розчинення межі є необхідною умовою резонансної взаємодії, коли людина
ототожнюється, ідентифікується з іншим (важливо пам’ятати, що здорове злиття
можливе в тому випадку, коли людина не втрачає відчуття свого центру, розчинення межі не означає розчинення Я).
3. Вбираюча функція – межа «втягує» бажане з оточуючого світу. Ця функція
передбачає внутрішнє право людини на задоволення своїх потреб, що дозволяє
попросити про допомогу, відкрито заявити про свою потребу, активно прагнути
до її задоволення.
4. Віддаюча функція – межа пропускає внутрішні імпульси. Ця функція передбачає внутрішнє право виражати себе при наявності адекватних умов.
5. Стримуюча функція дає можливість стримувати, «контейнерувати» внутрішню енергію, якщо це необхідно, адекватно стану світу.
6. Спокійно-нейтральна функція виражає спокійний стан людини, мотивованої до активної взаємодії зі світом «тут і тепер».
7. Для вимірювання внутрішньої рольової позиції використано тест Дж. Хей
«Функціональні его-стани» (ФЕС) в адаптації В. Гусаковського [5]. Результати
діагностики внутрішньої рольової позиції відтворено в таблиці.
Функціональна рольова позиція (его-стан «Дорослий»). Центральним поняттям
транзактного аналізу (Е. Берн) є автономія (autonomy), що досягається при розкритті або відновлені трьох здібностей – до усвідомлення, спонтанності і близькості. Автономними вважаються поведінка, мислення або почуття, які є реакцією
на реальність «тут і тепер», а не на сценарні переконання або вимоги Родительського его-стану.
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Автономна поведінка характеризується знаннями про себе, світ та інших людей, спонтанним проявом аутентичних почуттів і готовністю вступити у відкриті,
на основі поваги до іншого, стосунки. Найтісніший зв'язок із автономією має постійний паттерн почуттів і переживань, орієнтований на врахування фактичних
можливостей і автономну дію на основі об'єктивних даних – его-стан «Дорослий»
(Adult ego-state).
Результати дослідження. Рівень важливості цінності «Самостійність» обумовлює ряд особистісних характеристик досліджуваних (таблиця). Так, що вище
рівень важливості цінності «Самостійність», то вище показники внутрішньої мотивації, переконань про те, що самостійність є набутою (не вродженою) і конструктивною рисою особистості, самооцінок незалежності, саморегульованості та
мотивованості, внутрішньої рольової позиції «Родитель-контролер» та «Спокійнонейтральної межі» в стосунках із іншими людьми.
Рівень вияву цінності «Самостійність» і особистісні характеристики досліджуваних
Шкали методик

Внутрішня мотивація (ПМО)
Набута самостійність (ПС)
Конструктивна самостійність (ПС)
Незалежність (БСС)
Саморегульованість (БСС)
Мотивованість (БСС)
Родитель-контролер (ФЕС)
Спокійно-нейтральна межа (МО)

Рівень вияву цінності
«Самостійність», Ме
Низький Cередній Високий

3,78
15,8
19,5
64
60
55
7,6
9

3,96
16,83
18,5
68,62
69,6
69,16
9,71
13,33

4,15
14
15,4
78
77,77
77,5
14,33
13

Критерій Краскела –
Уоллеса
df
P
χ2

9,518
4,821
7,676
5,493
8,14
7,523
4,979
6,255

2
2
2
2
2
2
2
2

0,009
0,09
0,022
0,064
0,017
0,023
0,083
0,044

Отже, пріоритетними для студентської молоді є самотрансцендентні цінності
– «Доброзичливість» та «Універсалізм» і цінність зберігаючого типу «Безпека»,
а також цінності «Самостійність» і «Гедонізм». Важливість цінності «Самостійності» в її «абсолютному вимірі» не змінюється із віком/досвідом навчання студентів. Разом з тим, серед старших студентів зменшується кількість тих, для кого
«Самостійність» дуже важлива і, водночас, збільшується кількість студентів для
яких цінність «Самостійність» є важливою на середньому рівні.
Висновки. Таким чином, рівень важливості цінності «Самостійність» обумовлює ряд особистісних характеристик досліджуваних: що вище рівень важливості
цінності «Самостійність», то вище показники внутрішньої мотивації, переконань
про те, що самостійність є набутою (не вродженою) і конструктивною рисою особистості, самооцінок незалежності, саморегульованості та мотивованості, внутрішньої рольової позиції «Родитель-контролер» та «Спокійно-нейтральної межі»
в стосунках із іншими людьми. Серед головних труднощів при роботі з формування самостійності майбутніх фахівців можна виділити наступні:
– нерозуміння психологічних механізмів розвитку феномена самостійності на
різних етапах онтогенезу, причин та чинників, що його конституюють;
– відсутність належної системності в роботі з розвитку самостійності;
– перевага методів переконання, недостатній вплив на емоційну сферу і на самосвідомість студентів;
– недостатність реалізації адекватних принципів та підходів до здійснення завдань з цілеспрямованого розвитку самостійності майбутніх фахівців.
Таким чином, самостійність виступає важливим показником сформованості особистості. Самостійність є складною інтегративною якістю особистості, що пов’язана
із такими структурами як Я-концепція, ідентичність, автономність, мотиваційна
сфера, здатність до вибору тощо. Визначається умінням свідомо керувати своєю
поведінкою, практичною діяльністю, відповідно до власних поглядів і переконань,
долати перешкоди на шляху до реалізації обраної програми життєдіяльності.
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ЦЕННОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
М. М. Павлюк (Киев)
В статье отражены результаты эмпирического исследования уровня проявления ценности
самостоятельности в контексте психического здоровья личности будущего специалиста. Раскрыта взаимосвязь ценности самостоятельность и личностных характеристик студентов, среди
которых: внутренняя и внешняя мотивация, убеждения о самостоятельности, внутренняя ролевая позиция – функциональные эго-состояния, способность личности выстраивать психологической границы, позволяет получить информацию о состоянии внутреннего и внешнего
пространств, является показателем психического здоровья. Выяснено, что ценность «Самостоятельность» обусловливает ряд личностных характеристик испытуемых: чем выше уровень
важности ценности «самостоятельность», тем выше показатели внутренней мотивации, убеждений о том, что самостоятельность является приобретенной (не врожденными) и конструктивной особенностью личности, самооценок независимости, саморегулируемости и мотивированности, внутренней ролевой позиции «Родитель-контроллер» и «Спокойно нейтральной
пределы» в отношениях с другими людьми. Раскрыто глубинные механизмы, которые препятствуют становлению самостоятельности личности будущего специалиста: созависимость, противозависимость, ложное Я, страх экзистенциального одиночества. Сделан вывод о том, что
самостоятельность является результатом внутренней работы личности, ее способности ставить
не только отдельные цели, задачи, но и определять направление своей деятельности.
Ключевые слова: самостоятельность, ценности, психологическая граница, мотивация, ролевая позиция, психическое здоровье.
IMPORTANCE OF INDEPENDENCE IN THE CONTEXT
OF FUTURE SPECIALISTS’ PSYCHIC HEALTH
М. M. Pavlyuk (Kyiv, Ukraine)
Interregional Academy of Personnel Management
The article presents the empirical study of the importance of the “independence” value in the
context of future specialists’ psychic health. The article reveals correlations between the “independence”
value and such students’ personality characteristics as internal and external motivation, beliefs about
independence, an internal role position – functional ego-states, the power to build psychological
boundaries, revealing information on the students’ internal and external spaces as an indicator of their
psychic health. The article shows that the “independence” value determines a number of the respondents’
personal characteristics: the higher importance of the “independence” value is the higher indicators of
internal motivation, the deeper belief that the independence can be acquired (and it is not inherent)
and it is a constructive personality trait, the higher self-esteem of independence, self-regulation and
motivation, the internal role positions of “Parent-Controller” and “Quiet-Neutral boundaries” in relations
with other people is used more often. The deep mechanisms that hinder the future specialists’ independence
formation are revealed: co-dependence, anti-dependence, false self, fear of existential loneliness. The
conclusion is made that the independence is the result of a person’s internal work, his/her ability to set
not only individual goals, tasks, but also determine the whole direction of own activities.
Key words: independence, values, psychological boundaries, motivation, role position, mental
health.
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КОНСТРУКТИВНІ ТА ДЕСТРУКТИВНІ ФОРМИ РЕФЛЕКСІЇ
Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана <savchenko.elena.v@gmail.com>
У статті визначені критеріїв конструктивності особистісної рефлексії (як фактору
психічного здоров’я, оптимального функціонування особистості), наданий опис конструктивного та деструктивного рефлексивних стилів долання проблем, визначенні
взаємозв’язки деструктивного стилю з особливостями адаптації та поведінки особистості. Автором виявлено, що деструктивний рефлексивних стиль пов’язаний з активним
застосуванням рефлексивних практик, реалізацією особистістю метакогнітивної активності, які сприяють підтриманню емоційної стабільності особистості у проблемноконфліктних ситуаціях та її психічного благополуччя.
Ключові слова: психічне здоров’я, саногенна парадигма, саногенна рефлексія, рефлексивний стиль, практики рефлексування.

Вступ. За останні роки на межі медицини, психології, біології, соціології та
екології сформувалась нова саногенна парадигма як методологічне підґрунтя дослідження особистості через вивчення її стійких «здорових» рис, які сприяють
збереженню психічного здоров’я, забезпечують високий рівень продуктивності
діяльності на тлі оптимального функціонування особистості [2], а також виконують, за словами Д. О. Леонтьєва, «буферну функцію», яка виражається у запобіганні розвитку психологічної патології, особистісних дисфункцій, девіантних
форм поведінки. У працях зарубіжних (A. Antonovsky, P. T. Costa & R. R. McCraе,
D. L. Hawley, C. S. Kobasa, S. Maddi та ін.) та вітчизняних (І. Ф. Аршава, Е. Л. Носенко, О. Г. Репіна та ін.) дослідників увага приділяється не лише опису тих властивостей, які дозволяють особистості ефективно долати стресові ситуації, пристосовуватися до мінливих умов життєдіяльності, а й визначенню критеріїв
оптимальності, придатних для опису і оцінки стратегій подолання стресу та відновлення ресурсів, пошукової активності та адаптації.
У межах цієї парадигми традиційною вже вважається дослідницька установка
на відокремлення властивостей, що сприяють підтриманню психічного здоров’я
(саногенні якості), від тих, що формують «групу ризику», опосередковано сприяючи зниженню стійкості особистості, послабляючи її можливості чинити опір
актуальним негативним факторам (патогенні якості). За цим критерієм відмежовуються саногенні прояви рефлексії від патогенних (С. М. Морозюк, А. В. Россохін, А. Л. Рудаков та ін.). У межах концепції саногенного мислення (Ю. М. Орлов)
саногенна рефлексія розглядається як внутрішній процес, спрямований на зменшення наслідків негативних емоцій, формування такого стилю мислення, який
забезпечує психологічне благополуччя, фізичне та психічне здоров’я, успішність
професійної діяльності та соціальної взаємодії (Л. І. Адамян, Ю. М. Крайнова,
В. В. Лисенко, С. Ф. Марчукова, С. Н. Морозюк, Н. В. Павлюченкова, А. Л. Рудаков та ін.). Як вказував І. Д. Пасічник, у процесі саногенного мислення відбувається «своєрідна рефлексія відокремлення власних переживань від себе, спостереження за ними, відбувається активний зв’язок особистості зі світом образів,
планування ситуацій, виокремлення стресових ситуацій на тлі спокою і концентрації уваги» [9, с. 8]. Однак, у дослідженнях цих авторів не визначені чіткі критерії відокремлення саногенних та патогенних форм рефлексії, необхідна та достатня кількість негативних проявів рефлексивної активності, які дозволили би
констатувати її патогенний вплив на функціонування та розвиток особистості.
Мета статті – визначення критеріїв конструктивних та деструктивних проявів
особистісної рефлексії, опис двох стильових властивостей у вирішенні проблемноконфліктних ситуацій (конструктивного та деструктивного рефлексивних стилів),
© Î. Â. Ñàâ÷åíêî, 2017
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вcтановлення взаємозв’язків деструктивного стилю з особливостями адаптації та
поведінки особистості (стратегіями адаптування, практиками рефлексування та
інтерпретування власного досвіду).
Теоретична частина. Про наявність конструктивної та деструктивної форм
рефлексії писали А. В. Карпов, А. А. Плігін, А. В. Россохін, А. Л. Рудаков, О. Б. Старовойтенко, В. Франкл, К. Ясперс та ін. Так, А. А. Плігін розрізняв два окремих
критерії оцінки рефлексивної діяльності учня: продуктивність (репродуктивна та
продуктивна форми) та конструктивність (конструктивна та деструктивна). Деструктивність рефлексивної діяльності знаходить виразність у підвищеному рівні внутрішнього напруження особистості, що заважає демонструвати учням продуктивні форми внутрішньої роботи: виявляти нові засоби дії, знаходити новий
сенс своїм діям та ін.
У моделі А. В. Карпова середній рівень розвитку рефлексивності як особистісної властивості виражається в більш продуктивних формах внутрішньої роботи, ніж високий та низький рівні. Так, високорефлексивним суб’єктам властиве
використання меншої кількості стратегій поводження, тобто їх мислення виявляються більш стереотипізованими. Д. О. Леонтьєв та А. Ж. Аверіна вказували, що
таким суб’єктам складніше генерувати гіпотези та переключатися з однієї альтернативи на іншу, їм властиво ускладнювати ситуацію. Низький рівень розвитку
рефлексивних здібностей також сприяє використовуванню суб’єктом неконструктивних прийомів рефлексивної активності: аналіз низької кількості альтернатив,
спрощування моделі проблемно-конфліктної ситуації та ін. Посилаючись на літературний огляд Холена-Хексмана з співавторами, дослідники визначили такі
негативні прояви рефлексії («настирливої рефлексії»): підвищений рівень депресивності, наявність патологічних симптомів, дезадаптивні стилі подолання складних ситуацій, підвищений нейротизм та ін. [6]. У дослідженні О. І. Саннікова було
виявлено, що високорефлексивні суб’єкти проявляють і більш високу ассертивнітсь, і більш високу агресивність при реалізації прийнятих рішень, ніж низькорефлексивні особи. Природа цього поєднання пояснюється через взаємозв’язок
рівнів рефлексивності та ригідності [13].
О. Б. Старовойтенко розводить дві форми рефлексивної активності: «розвивальне занурення» та «пасивна рефлексія» [15]. Пасивна рефлексія характеризується призупиненням внутрішньої діяльності, гальмуванням процесів оцінювання
власного життя, розмірковуванням над особливостями свого поводження. Конструктивна форма рефлексії («розвивальне занурення») характеризується формуванням стійкої установки на вирішення внутрішніх суперечностей через випробування різних засобів (внутрішнє програвання варіантів розвитку подій,
усвідомлення та розуміння конфліктного стану, відповідальне виправдання себе,
розумна самокритика та ін.).
У межах концепції саногенного мислення був виявлений позитивний вплив
саногенной рефлексії на різні форми прояву психічної активності особистості, на
характер її розвитку та самовдосконалення. Так, було доведено, що високий рівень
саногенної рефлексії оптимізує акцентуації особистості, сприяє зростанню академічної успішності (С. М. Морозюк); активізує потребово-мотиваційну сферу через
підвищення потягу до досягнення та зниження потреби у домінуванні (Н. Ю. Стоюхіна); підвищує рівень соціальної адаптації через оптимізацію рівня ситуативної
тривожності (С. Ф. Марчукова); забезпечує «ненасильницьке саморегулювання»
емоційних станів та поведінки, оптимізує прояви емпатії та підвищує рівень адекватності експресивності (Н. В. Павлюченкова); нормалізує рівень невротизації у
змінених станах свідомості та збільшує міру суб’єктивного контролю за перебігом
життєвих ситуацій (А. В. Россохін) та ін. Особливий вплив чинить саногенна
рефлексія на когнітивні процеси та функції особистості, а саме: підвищує рівень
усвідомлення суб’єктом засобів та підстав власної діяльності, що дозволяє йому
обирати більш ефективні прийоми регулювання та контролю власних станів [8];
активізує операції моделювання проблемної ситуації, формує позитивні афективнокогнітивні структури, які визначають вибір стратегій долання проблем [1].
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Аналізуючи дослідження саногенної рефлексії, ми можемо визначити критерії,
які дозволили дослідникам розподілити форми прояву рефлексії на конструктивні (саногенні) та деструктивні (патогенні). Визначені форми внутрішньої активності особистості відрізняються за наступними ознаками: 1) вплив на рівень психологічної напруги [3, 10]; 2) тривалість та локальність впливу на мисленнєві
процеси [10]; 3) напрям локусу контролю у поясненні власної поведінки [1];
4) об’єм захисних реакцій на негативні емоційні переживання [1, 4, 8]; 5) засоби
саморегулювання [1, 10]; 6) варіативність та мобільність засобів подолання [16].
Методологія. У нашому дослідженні ми застосовуємо принципи діяльнісного
підходу (співвідношення параметрів зовнішньої та внутрішньої активності; розгляд рефлексії як важливої внутрішньої детермінанти продуктивності діяльності),
компетентнісного (аналіз рефлексивних властивостей як механізмів вирішення
суперечностей у проблемно-конфліктній ситуації) та стильового (розгляд інтегративних властивостей, що поєднують різні, раніше сформовані характеристики
індивідуальності, визначаючи різноманітні аспекти поведінки людини) підходів.
Серед методик психодіагностики були використані наступні: «Особистісний стиль
розв’язання проблемно-конфліктної ситуації» (О. В. Савченко, Д. Ю. Студенцова),
«Адаптивні стратегії поведінки» (АСП-1) (Н. М. Мельникова), «Тест смисложиттєвих орієнтацій» Д. О. Леонтьєва (модифікації методики «Ціль у житті»
(Дж. Крамб, Л. Махолік)), «Рефлексивні практики» (О. В. Савченко). Кореляційний аналіз здійснювався за допомогою спеціалізованого пакету STATISTICA 10.0.
Дослідження проводилося у 2016 р. на вибірці студентів ХДУ (91 особа), що
навчалися на першому (33 особи), другому (33 особи) та четвертому (25 осіб)
курсах. Середній вік учасників – 21,5 року.
Результати та їх аналіз. У процесі життєвого досвіду в особистості формується певний стиль вирішення внутрішніх суперечностей у проблемно-конфліктних
ситуаціях. Ми розуміємо стиль вирішення внутрішніх суперечностей як систему
прийомів, що забезпечує обрання засобу вирішення проблеми при оптимальному
співвідношенні зовнішніх вимог та внутрішніх ресурсів [11]. І. М. Семенов та
М. П. Туровцев [14, с. 61] надали таке визначення поняттю «проблемно-конфліктна
ситуація» – умови діяльності, за яких виникають «об'єктивні зовнішні перешкоди та протиріччя, і внутрішні труднощі і складності, що сприймаються людиною
як суб'єктивні». У залежності від досвіду та розвитку загальної рефлексивної
здатності в особистості може бути сформований конструктивний або деструктивний рефлексивний стиль. Опис двох стильових властивостей за обраними нами
критеріями наведений у таблиці.
Визначені нами критерії конструктивності-деструктивності проявів рефлексивності доповнюють описані раніше параметри відокремлення саногенної та патогенної рефлексії. На підставі цих критеріїв був наданий опис двох стильових
параметрів. Виражений деструктивний рефлексивний стиль свідчить про нездатність особистості ефективно контролювати власні переживання та емоції, підпорядковувати їх актуальним цілям; надмірне зосередження суб’єкта на власних
невдачах, песимістичну спрямованість мислення. Особистість відчуває певні труднощі з активізацією зусиль, необхідних для реалізації власних задумів та подолання перешкод. Конструктивний рефлексивний стиль виявляється у вираженості тенденцій до самопізнання та самодослідження особистості, до осмислення
власних властивостей. При цьому суб’єкт відчуває впевненість у своїй здатності
контролювати перебіг власних думок, переживань та емоційних проявів, здатність
керувати ними, спрямовуючи свою активність в ефективне русло [12].
Процедура кореляційного аналізу даних, отриманих у процесі психодіагностичного обстеження, дозволила нам встановити, що активне застосування деструктивного стилю у процесі долання проблемно-конфліктної ситуації активізує стратегію адаптації, пов’язану з відходом від контакту з середовищем та зануренням
у внутрішній світ (r = 0,31; α  0,99), що діагностувалась за методикою «Адаптивні стратегії поведінки». Таке відсторонення від зовнішніх конфліктних факторів
дозволяє суб’єкту утримуватись від активних спроб вирішити проблеми, спрямо-
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вуючи психічну активність на перегляд та зміну власних установок, цінностей,
принципів. Стратегія характеризується концентрацією уваги на внутрішньому
стані та переживаннях, що може супроводжуватися як негативними проявами
(використанням психоактивних засобів, активізацією незрілих захисних механізмів, переживанням пригніченості) [7], так і позитивним стимулюванням метакогнітивної активності особистості, що призводить до уточнення змісту
«Я-концепції», до співвіднесення його з актуальним життєвим досвідом. Метакогнітивна активність, за А. В. Карповим та І. М. Скітяєвою, спрямовується на
такі значущі для особистості сфери, як: пізнавальна активність, емоційна саморегуляція, відтворення досвіду та моніторинг середовища. Саме метакогнітивна
активність забезпечує здатність до саморегулювання, «усвідомлену компенсацію
обмежень, визначення засобів та перспектив когнітивного та особистісного розвитку» [5].
Конструктивний та деструктивний рефлексивні стилі
Критерій
відокремлення

Рефлексивний стиль
конструктивний

деструктивний

Здійснення заходів самоспостереМета внутрішньої
ження та самоаналізу при виниактивності
канні проблем
Співвідношення умов проблеми та
Напрям розумової наявних ресурсів суб’єкта, приактивності
йняття рішення про спосіб реагування на підставі порівняння
Встановлення подібності минулих
Причини аналізу
подій з актуальними, обирання
минулого досвіду ефективних засобів реагування
Наслідки аналізу
минулого досвіду
Установка при
обиранні стратегії
Характер
контролю
Стратегії
розподілу уваги
Мета
внутрішнього
діалогу

Програвання подумки варіантів
розвитку ситуацій, що замінює
активність у реальності
Спрямування активності на формування прожектів та фантазування про можливі варіанти розвитку
подій, що не реалізувались
Знаходження можливостей виправдати свої невдачі та утруднення, активізація спогадів, які
гальмують активні дії
Встановлення співвідношення
Персеверації, зациклення між
актуальних ситуацій із минулими констатацією поразки та низькою
подіями
самооцінкою
На критичність та раціональність До затягування дій, до «недіяння»
в обранні засобів та стратегій по- як засобу розв’язання проблемноведінки
конфліктної ситуації
Ригідність контролю, складність
Ефективне контролювання свого
емоційного стану, протидія румівідволіктися від нав’язливих
націям (нав’язливим почуттям,
думок, почуття хвилювання, занепокоєння
думкам)
Розподіл уваги між подіями вну- Надмірна увага до внутрішніх
трішнього життя та фактами репереживань, передбачень, ігноруальності, що постійно змінюються вання фактів реальності
Використання внутрішнього
Внутрішній діалог стає не засобом
діалогу як умови розв’язання
розв’язання проблеми, а засобом
проблемно-конфліктної ситуації
відходу від реальності

Особи з високо вираженим деструктивним рефлексивним стилем виявляють
певну пасивність у ставленні до свого досвіду, вони рідко залучають смислотвірні операції, які дозволили б переглянути минуле (r = –0,29; α  0,99) та переоцінити значущість сьогодення (r = –0,22; α  0,95). Рівні смислової інтерпретації
минулого, теперішнього та майбутнього, а також міра вираженості «локусу контролю Я» (інтернальність) і «локусу контролю життя» діагностувались за методикою «Тест смисложиттєвих орієнтацій». Суб’єкти виправдовують свою пасивну
внутрішню позицію впевненістю у неконтрольованості подій життя, у нездатності окремої людини якимось чином впливати на результати подій (r = –0,29;
α  0,99), що сприяє формуванню вираженої екстернальної позиції (r = –0,22;
α  0,95 за шкалою «локус контролю Я»). Екстернальність у поясненні причин
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своєї поведінки проявляється в неготовності особистості приймати відповідальність за наслідки дій, у переживанні власної безпорадності та неспроможності
впливати на характер розгортання подій свого життя. Причинами цього, на нашу
думку, є неадекватне оцінювання значущості внутрішніх та зовнішніх умов, неспроможність суб’єктів своєчасно співвідносити отримані результати з очікуваннями. Вони часто ставлять перед собою неадекватні за рівнем складності цілі,
а неспроможність їх досягнути посилює їх впевненість у власній незграбності та
невезінні, у несприятливому збігу обставин.
Однак, деструктивно-рефлексивний стиль позитивно впливає на загальний
рівень організації системи рефлексивних ресурсів, оскільки така споглядальна
позиція не заважає суб’єкту активно реалізовувати практики рефлексування, які
дозволяють йому щоденно здійснювати роботу зі змістом власної «Я-концепції».
Розробляючи методику «Рефлексивні практики», нами були визначені наступні
рефлексивні практики: 1) щоденної роботи над собою; 2) самодослідження; 3) самопроектування; 4) самовипробування та саморегулювання; 5) саморозвитку;
6) опанування тривоги [11]. У дослідженні було встановлено, що чим більше виражений у суб’єктів деструктивний стиль, тим частіше вони застосовують практики долання тривоги (r = 0,28; α  0,99), самовипробування та саморегуляції
(r = 0,23; α  0,95), самопроектування (r = 0,22; α  0,95). Дані практики дозволяють їм певною мірою опановувати тривогу та переживання, пов’язані з поразками,
за рахунок фіксування того, що зроблено, та планування своїх дій на два-три дні
вперед, відпрацьовування навичок ефективного спілкування та впливу, використання технік, які передбачають майбутнє. Практики самопроектування дозволяють
їм формувати не лише плани на найближчий термін, але й вибудовувати певні
перспективи на майбутнє, які враховують як власні уподобання, так і соціальні
обмеження, які можуть ускладнити чи унеможливити їх реалізацію на практиці.
Така висока проектувальна активність суб’єктів дозволяє їм виокремлювати певні орієнтири, наявність яких упорядковує їх щоденні рутинні дії, дозволяє структурувати власний час та контролювати ефективність його використання, не активізуючи при цьому складні смислотвірні операції по інтерпретації та
реінтерпретації свого досвіду. Аналіз зроблених помилок та обмірковування декількох варіантів розвитку подій дозволяє суб’єктам готуватися до майбутніх
подій попри певний брак гнучкості, який заважає вносити зміни у програми поведінки під час її реалізації.
Отже, завдяки активному використанню рефлексивних практик суб’єкт збільшує простір своєї внутрішньої активності, де він відчуває себе більш успішним,
та обмежує прояви зовнішньої активності. Усвідомлюючи недостатність розвитку
своєї здатності долати труднощі, особистість з вираженим деструктивним стилем
вирішення проблем організовує для себе ситуації самовипробування, до яких
ретельно підготовлюється, програючи подумки різні варіанти розвитку подій, випробовуючи різні рольові позиції.
Висновки. Отримані результати дозволили нам припустити, що таке надмірне занурення у власний внутрішній світ, яке характерне для осіб з деструктивним
стилем, є важливим етапом формування різних рефлексивних здібностей, які в
подальшому утворюють рефлексивний потенціал особистості, стають підґрунтям
формування саногенного потенціалу. Деструктивність-конструктивність можна
розглядати як фази мікроциклу формування та розвитку рефлексивних новоутворень у юнацькому віці (стратегій, практик, стильових властивостей): нестача
досвіду у вирішенні проблем стимулює особистість шукати нові засоби, їх пошук
та відпрацювання блокує певною мірою інші форми активності, знижує її продуктивність та оптимальність у доланні труднощів, однак сформувавшись ці нові
здібності дозволяють особистості зробити «якісний стрибок» у своїй спроможності вирішувати суперечності. Не занурення у самоаналіз, а ригідність стильових
властивостей, домінування установки на використання автоматизмів без належного аналізу ситуацій, регресивно-уникаючі форми поведінки є, на нашу думку,
найбільш сильними факторами патогенної рефлексії, які закріплюються в осо-
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бистісних властивостях та визначають характер внутрішньої та зовнішньої активності особистості. У подальших дослідженнях ми продовжимо заходи щодо емпіричного дослідження характеру перебігу мікроциклів розвитку рефлексивної
здатності.
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16. Ярош Н. С. Роль рефлексії у процесі подолання стресу особистістю // Психологічний часопис: наук.-практ. журн. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2017. – Вип. 7,
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КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ФОРМЫ РЕФЛЕКСИИ
Е. В. Савченко (Киев)
Цель статьи определить критерии конструктивности личностной рефлексии (как фактора
психического здоровья, оптимального функционирования личности), описать конструктивный
и деструктивный рефлексивные стили, которые определяют успешность разрешения проблемноконфликтных ситуаций, установить взаимосвязи деструктивного стиля с особенностями адаптации и поведения личности. Процедура корреляционного анализа позволила установить, что
студенты с выраженным деструктивным рефлексивным стилем редко используют смыслообразующие операции, однако они активизируют стратегию выхода из контакта со средой и погружения во внутренний мир, которая стимулирует их метакогнитивную активность. Автор
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предположил, что конструктивность-деструктивность можно рассматривать как фазы микроцикла процесса формирования и развития рефлексивной способности личности, характер протекания которого зависит от уровня сформированности рефлексивных практик. Формирование
конструктивного стиля решения проблем через фазу «деструктивности» можно рассматривать
как фактор поддержания психологического здоровья и личностного благополучия.
Ключевые слова: психическое здоровье, саногенная парадигма, саногенная рефлексия,
рефлексивный стиль, практики рефлексирования.
THE CONSTRUCTIVE AND DESTRUCTIVE FORMS OF REFLECTION
O. V. Savchenko (Kiev, Ukraine)
Kyiv National Economic University named after Vadim Getman
The purpose of the article is the identifying criteria of the constructiveness of personal reflection
(as a factor of the mental health, the personality`s optimal functioning), the describing the constructive
and destructive reflective styles that determine the success of overcoming problem-conflict situations,
the determining the relationship between the destructive style and the features of adaptation and
behavior. On the results of correlation analysis were determined that students with a pronounced
destructive reflective style rarely use sense-making operations, but they use the strategy of retread
from the environment`s contact and flooding in the inner world that activates their metacognitive
activity. The author suggested that constructiveness-destructiveness could be considered as phases
of microcycle that composes the process of formation and development of the personality’s reflective
capacity, the character of which depends on the level of the formation of reflective practices. The
author considers that the formation of the constructive style of overcoming problem-conflict situations
through the phase of «destructiveness» is a factor of stable mental health and personal well-being.
Key words: mental health, sanogenic paradigm, sanogenic reflection, reflective style, reflection
practices.
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INTEGRITY AS A FACTOR OF MENTAL HEALTH IN THE CONTEXT OF
THE INTERDISCIPLINARY PROBLEM OF PERSONAL SELFCONSTRUCTION
Interregional Academy of Personnel Management of Ukraine <mega.solomka@ukr.net>
The urgency of the problem is due to terminological differences and differences in its interpretation, the lack of developed psychological theories and models, as well as contradictions
existing within modern society. The purpose of the study is to provide theoretical substantiation
of the structural and functional aspects of the phenomenon of integrity in contextually substantiated representations of mental health and the process of personal self-construction. As
a research criterion, a synergistic approach is used that allows us to consider the integrity
factor as an unstable universe that prepares a person to overcome crises and disasters with
minimal losses. As a result of the analysis it was established: violation of the integrity (fragmentation) of the individual, which entails the propensity for the emergence of psychosomatic pathology, can be distinguished in a separate group of maladaptive states, border disorder and psychosomatic diseases with symptoms of bulimia, depression and alexithymia. By
comparing the existing theoretical definitions of the violation of the integrity of the individual, it has been established that the destructive psychological mechanism is the fragmentation
and insufficiency of regulatory activity, which ensures an active creative attitude to personal
self-construction.The results of the research can be used in the development of educational
and educational programs for psychologists, social workers, medical services and other professionals who, by the nature of their activities, contact with this category of persons.
Key words: personal self-construction, fragmentation, disorders with symptoms of bulimia,
depression and alexithymia, integrity factor as an unstable universe.
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Introduction. The current intensive sociocultural dynamics induces a person to
revise the meanings and the purposes more often. Any relatively serious transformation
in one field entails changes in other fields, and sometimes initiates the restructuring
of the entire system. And since at the base of any socio-cultural institution there are
concrete ideas about the modern person and his integrity as a phenomenon guaranteeing mental health, we have to revise them. The formulation of the question of integrity is also connected with existing contradictions in modern society: the distancing
of subjects of co-structural structures (power is the people); fragmentation and serious
imbalance in the financial and economic sphere of the economy.
One of the ways to overcome the identified problems of modern society can be the
development of a theoretical and practical content-semantic model of the integrity
phenomenon as a factor of mental health. The problem that affects one way or another every person and all social institutions is the situation of uncertainty, which has
dragged on because of the ontological and existential crises of the 20th century. In
this context, a view of the problem of integrity as a factor of mental health in the
context of the process of self-constructing an individual can turn out to be productive,
because with such an examination it appears as something beyond the power of active
transformations and changes. In this regard, there is an urgent need to overcome or
eliminate the contradictions that have arisen, to reduce the spontaneity of the processes occurring in society, to unite the divorced areas, and finally to “put together”
the person himself “lost” in various areas of society, to revise the very foundations of
socio-cultural integrity and fragmentation society and human nature.
The urgency of the scientific development of the psychological problem of integrity as a factor of mental health in the context of personal self-construction, especially in the context of terminological discrepancies and differences in its interpretation,
the lack of developed psychological theories and models that could become the basis
for further research and improvement of practical psychology.
The purpose of the article is to theoretically substantiate the structural, functional and content aspects of the integrity phenomenon in mental health concepts and
contextually substantiated in the process of personal self-construction.
Theoretical part. Various aspects of the integrity phenomenon were considered
in the sociocultural format by P. Berger and T. Lukman (socially constructivist approach), M. Weber, E. Giddens (sociocultural conditioning of understanding and interpretation of the biological nature of man), E. Durkheim (social anomie), T. Parsons
(structural and functional approach to social integrity), R. Merton (relationship of
social structure and personality structure). The creation of semantic integrity was
written by V. von Humboldt, J. Derrida, J. Lyotard, P. Riker, M. Rustin, E. Sapir, J.
Searle, L. Tenier, L. Vygotsky, A. Leontiev, A. Luria.
In the context of synergetic research, I. Prigogine, I. Stengers, E. Knyazeva, S.
Kurdyumov and others studied the integrity.
Transhumanist currents rethink the integrity of man from the point of view of a
technological approach. The views connected with these tendencies are reflected in
the works of D. Bell, N. Bostrom, E. Davis, J. Neisbit, M. McLuhan, D. Pierce, А.
Toffler, F. Fukuyama, J. Habermas and others.
Psychological aspects of the integrity of the personality were studied by K. Levin,
E. Fromm, S. Freud, C. Young.
The content of modern personality research in Ukrainian psychological science
is the problem of personal self-activity, “constructing oneself” in the context of sources and factors of transformation and adaptation. S. Karpenko, L. Smulson, V.Tatenko,
T.Titarenko and others develop a holistic approach to the understanding of the individual in the context of the supra-dynamic realities of the globalizing world, and are
marked by a transition from a post-non-classical type of rationality to a new stage of
understanding person, on which personal self-construction becomes possible.
Every adult, self-thinking person, able to desire and achieve purposes, to realize
and defend one’s individuality, durinq his life performs the functions of self-construction. And the deeper the person realizes it, the more he/she internally feels herself a
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free person, and internally responsible at the same time. In order to understand how
and in what direction it is necessary to move with which priorities and guidelines to
follow, the radical transformation of the very mode of being of mankind is necessary,
largely determined by how each individual sees himself, with which he identifies himself. In this context, the view of the process of self-construction of the person can turn
out to be productive, since with such an examination it appears as something beyond
the power of active transformations and changes.
This problem has acquired a particular urgency today, given the global impact
of unfavorable environmental factors and the decline in the overall level of public
health in the world. According to forecasts of scientists, by the middle of the
XXI century it is psychiatric deviations that will come first in the statistics of disease
prevalence, beating the diseases of the cardiovascular system and other somatic diseases [7].
A number of well-known and authoritative researchers note that people do not
have time to change and adapt to life in the current conditions of intense and contradictory socio-cultural dynamics. Thus, A. Toffler writes: “The acceleration of
change ... is a concrete force that penetrates deeply into our private life, forces us to
play new roles and puts us in the face of the danger of a new and greatly undermining mental balance of psychological illness. This new disease can be called a “shock
of the future” [6].
As a result, when they do not find their place in society, people lose their identity
and cease to be guided by fundamental issues related to human existence in general,
to the essence of human nature. Thus, the problem of integrity is not a question of a
complex study of man. This is the problem of his existence, predestination in the world.
To be holistic means to find the fullness of existence, to uncover human potential, to
acquire identity as an ability for an independent and responsible process of personal
self-construction.
The understanding of identity in our study is based on the concept of E. Erikson,
which denoted it as an internal continuity and self-identity at all stages of its life
path.
All that has been said above indicates that the modern subject can be designated
as a being that realizes its own heterogeneity. In terms of M. Foucault’s interpretive
analysts, the “I” is the product of a certain set of intersecting and overlapping discourses and practices, “I” is a mosaic formation that changes under the influence of
both social conditions and unconscious impulses [16].
It is about understanding the modern type of subjectivity in the form of many
small continuous series of social entities without a central subject. As it turned out,
“I” is not only not “essence” and “center”, on the contrary, “I” is mobile, changeable,
multi-profile.
In this context, the subject becomes inept and fragmentary. Following the logic of
E. Giddens, the modern person as a “reflexive project” is based on an independent
choice of identity and life style, which is carried out from a large number of options.
Methodology. The main method of our research is to integrate the substantive
and functional approaches in fixing and explaining socio-psychological and medical
facts. In considering the interdisciplinary scientific context of the integrity problem
as a factor of mental health, a comparative historical analysis of concepts, ideas, as
well as an anthropological approach and logical-semantic procedures in conceptual
analysis are used.
To determine the category of integrity, the theory of the biosocial nature of man
is used, as well as the theory of norm in biology, medicine and society V. P Petlenko
and M. S Goncharenko [2].
Mental health of a person is determined by some integral characteristic of the full
value of psychological functioning, its organism and psyche. The synergetic approach
allows us to regard it as an unstable universe that prepares people to overcome crises
and catastrophes with minimal losses. To realize a full-fledged personal self-construc-
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tion it is necessary to develop a single psychophysical reality in which there is no dichotomy “body-psyche” and mental health, and man is an inseparable unity of body
and mind.
K. Rogers writes about the “natural organismic appraisal process”: the “good-bad”
decision is taken not at the level of reason, but at the level of the human organism as
a whole [13].
In the history of the development of psychosomatic studies, one of the central
directions is the search for a special quality of psychosomatic specificity, a risk factor
for the violation of the integrity (fragmentation) of the personality, which leads to
predisposition to the emergence of psychosomatic pathology. Today, an attempt of this
kind is the allocation of a separate category of disadaptive conditions, borderline disorders and psychosomatic diseases with symptoms of bulimia, depression and alexithymia.
Nervous bulimia is an eating disorder characterized by recurring episodes in people whose self-esteem is overly dependent on an understanding of one’s own body and
weight and is characterized by a polarity in their construction of the self and an “ideal self” [9]. In the metatheory of integral constructivism [12], the characteristics of
bulimia are identified as important convergences among constructivist, dynamic systems, integral objects of relations, self-psychology and intersubjective approaches to
the practice of psychotherapy.
Within the framework of personal self-construction, we mainly consider the implications of the relationship between constructs: interpreting oneself, social relationships, emotions and cognitions, according to which reality can only be accessed by
interpreting the relationships between the real and the desired. A person with a bulimic syndrome lives and acts as a researcher who builds (informal) hypotheses for
interpreting, organizing, and participating in a wide range of experiences. The world
and reality are interpreted by “personal constructions”, or differences that are interpreted unequivocally and personally from experience. In accordance with this, an interdependent, hierarchical and complex network of meanings has been constructed,
thanks to which a person can understand and foresee the experience [15].
In psychotherapy, the cognitive model of depression treatment of A. Beck is widely used. This approach is based on the idea that patients make a series of cognitive
errors, processing information on weight, body image and food behavior. Similar cognitive conflicts found in patients with other diagnoses, according to G. Feixas, are not
specific for this disorder and are generally labeled as “a distorted mirror of the decline
of moral values” [11].
The phenomenology of depressive disorders within the behaviorist approach to
the treatment of depression (M. Seligman, J. Wolpe, R. Spitz) is reduced to a combination of objective, primarily external, behavioral manifestations; as the central
link of depression, the concept of “trained helplessness”, the operational construct
proposed by M. Seligman [4], is used to describe a stable behavioral pattern-the
rejection of any actions aimed at avoiding traumatic events. One of the most notable
contradictions in the works of M. Seligman is the recognition of the impossibility
of finding the meaning of life in one’s own self and simultaneously recommending
to the individual to seek out his strengths and realize them in order to achieve happiness.
A. A Beck marked a fundamentally new approach to the study and treatment of
emotional disorders: “The key to understanding and solving psychological problems
is in the patient’s mind,” and depression is a consequence of peculiar false unconscious
inferences: affective (sadness, suppressed anger, dysphoria, tearfulness, guilt, sense of
shame); motivational (loss of positive motivation, growth of avoiding tendencies, increase in dependence); behavioral (passivity, avoiding behavior, inertia, increasing
scarcity of social skills); physiological (sleep disorder, loss of appetite, decreased desire);
cognitive (indecision, doubt ..., constant self-criticism, unrealistic self-blame, defeatist
thoughts, absolutist thinking on the principle of “all or nothing”) [1].
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Such a combination of lack of integrity (fragmentation), a mental state predisposing to diseases of psychosomatic specificity, and the risk factor of psychosomatic diseases is alexithymia. The term “alexithymia”, proposed in 1973 by P. Sifneos, literally
means “without words for feelings” (or in a close translation - “there are no words for
the name of feelings”) and is expressed in a utilitarian way of thinking, a tendency to
use actions in conflict and stressful situations, depleted by the fantasies of life, the
narrowing of affective experience and, especially, in the difficulties of finding the right
word for describing their feelings. Thus, according to the descriptions available in the
literature, individuals with alexithymia are characterized by a special combination of
emotional, cognitive and personality manifestations [14].
Common signs of bulimia, depression and alexithymia is a deficit of reflection, i.e.
the awareness of their own human essence, the needs and motives of the activity, and,
consequently, the inability to manage their motivations, flexibly reconstruct them in
accordance with the requirements of the situation, changing the «life plan» as a whole,
if necessary, or finding new internal means to preserve the former.
Results and analysis. The instability or narrowness of the motivational hierarchy,
the unformed need for self-regulation, the lack of value mediation in the link, and the
means of reflexing undeveloped in the process of ontogenetic development constitute
prerequisites for the emergence of bulimia, depression, and alexithymia. Emotional
sphere of patients with bulimia, depression and alexithymia is distinguished by special
differentiation. The personal profile in this case is characterized by the primitiveness
of the life orientation, infantilism and insufficiency of the function of reflection. The
combination of these qualities leads to excessive pragmatism, the impossibility of a
holistic view of one’s own life, a lack of creative attitude to it, as well as difficulties
in interpersonal relationships. Destructive psychological mechanisms are the inadequacy, lack of formation of a special functional body – regulatory activity that provides
an active creative attitude to one’s own life. This particular internal regulatory activity should be “built” into the overall hierarchical system of the structural-content and
semantic aspect of the theoretical model of the integrity phenomenon as a factor of
mental health in the context of personal self-construction.
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ЦІЛІСНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я В КОНТЕКСТІ
МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТІСНОГО САМОКОНСТРУЮВАННЯ
Т. М. Соломка, О. Л. Шопша (Київ)
Актуальність проблеми обумовлена термінологічними розбіжностями і відмінностями в її
тлумаченні, відсутністю розроблених психологічних теорій і моделей, а також існуючими всередині сучасного суспільства протиріччями. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні структурно-функціональних і змістовних аспектів феномену цілісності в контекстуально обґрунтованих уявленнях про психічне здоров'я та щодо процесу особистісного
самоконструювання. У якості критерію дослідження використано синергетичний підхід, що
дозволяє розглядати фактор цілісності як нестабільний універсум, який готує людину до подолання криз і катастроф з мінімальними втратами. В результаті аналізу встановлено: порушення цілісності (фраґментованість) особистості, що несе за собою схильність до виникнення
психосоматичної патології, може бути виділено в окрему групу дезадаптивних станів, межових
розладів і психосоматичних захворювань із симптоматикою булімії, депресії і алекситимії.
Шляхом зіставлення наявних теоретичних дефініцій щодо порушення цілісності особистості
встановлено, що деструктивним психологічним механізмом є фрагментованість та недостатність
регуляторної діяльності, що забезпечує активне творче ставлення до особистісного самоконструювання. Результати дослідження можуть бути використані у ході розробки навчальноосвітніх програм для психологів, працівників соціальних, медичних служб і інших фахівців,
які за родом своєї діяльності контактують з даною категорією осіб.
Ключові слова: особистісне самоконструювання, фраґментованість, розлади з симптоматикою булімії, депресії і алекситимії, фактор цілісності як нестабільний універсум.
ЦЕЛОСТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНОГО САМОКОНСТРУИРОВАНИЯ
Т. Н. Соломка, Е. Л. Шопша (Киев)
Актуальность проблемы обусловлена терминологическими расхождениями и различиями
в ее толковании, отсутствием разработанных психологических теорий и моделей, а также существующими внутри современного общества противоречиями. Цель исследования заключается в теоретическом обосновании структурно-функциональных и содержательных аспектов
феномена целостности в контекстуально обоснованных представлениях о психическом здоровье и процессе личностного самоконструирования. В качестве критерия исследования использован синергетический подход, позволяющий рассматривать фактор целостности как нестабильный универсум, который готовит человека к преодолению кризисов и катастроф с
минимальными потерями. В результате анализа установлено: нарушение целостности (фрагментированость) личности, влекущее за собой склонность к возникновению психосоматической
патологии, может быть выделено в отдельную группу дезадаптивных состояний, пограничных
расстройств и психосоматических заболеваний с симптоматикой булимии, депрессии и алекситимии. Путём сопоставления имеющихся теоретических дефиниций о нарушении целостности личности установлено, что деструктивным психологическим механизмом является фрагментированность и недостаточность регуляторной деятельности, которая обеспечивает активное
творческое отношение к личностному самоконструирование. Результаты исследования могут
быть использованы в ходе разработки учебно-образовательных программ для психологов, работников социальных, медицинских служб и других специалистов, которые по роду своей деятельности контактируют с данной категорией лиц.
Ключевые слова: личностное самоконструирование, фрагментированность, расстройства
с симптоматикой булимии, депрессии и алекситимии, фактор целостности как нестабильный
универсум.
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ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ЯК СКЛАДНИК ПОНЯТІЙНОЇ СФЕРИ
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Розглянуто складники понятійної сфери здоров’я в аспекті фізичного, душевного і соціального благополуччя. Застосовуючи принципи історичності, системності,
об’єктивності, розмежовано поняття психологічного і психічного здоров’я. Зазначено
основні напрями досліджень вітчизняних учених стосовно психосоматичних, особистісних і соціально-психологічних аспектів життєдіяльності, які є регуляторами психічного здоров’я людини. Незважаючи на застосовані підходи, огляд сучасних розумінь здоров’я
засвідчує складність і неоднозначність цього поняття і не передає повноти актуальних
тенденцій у концептуалізації здоров’я. Факт включення психічного здоров’я у загальну
концептуальну основу, каркас теорії особистості свідчить про значимість психічного
здоров’я для гармонійного особистісного зростання та зумовлює необхідність спеціального наукового інтересу до цієї тематики – базової і глобальної у психології, міждисциплінарної у системі наук. З’ясовано, що в сучасних наукових підходах до розуміння сутності здоров’я людини на перший план виходять його суб’єктивні, психологічні аспекти.
Наголошено, що психічне здоров’я людини означає свідоме керування своєю поведінкою
в екстремальних умовах шляхом побудови ефективних моделей поведінки. Підтримано
втілення спільнотних служб охорони психічного здоров’я у практику охорони здоров’я
в Україні.
Ключові слова: психічне здоров’я, психологічне здоров’я, рівні функціонування
здоров’я, саморегуляція і самоактуалізація, душевне здоров’я, спільнотні служби охорони психічного здоров’я.

Вступ. Психічні розлади є однією з головних проблем охорони громадського здоров’я в Європейському регіоні Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ), про що свідчить їх поширеність і обумовлений ними тягар хвороб та
інвалідності. В усіх країнах психічні розлади часто зустрічаються серед найбільш
уразливих і малозабезпечених груп населення. Європейський регіон ВООЗ стоїть перед проблемами, що стосуються як благополуччя (у тому числш психічного) населення, так і надання допомоги людям із порушеннями психічного
здоров’я. Розв’язання цих проблем потребує послідовних системних дій, тому
ВООЗ постійно підкреслює, що країни зможуть домогтися відчутних результатів, якщо вони розроблять і здійснюватимуть національну політику охорони
психічного здоров’я, яка систематичним і всеосяжним чином направляла б їхні
дії в цьому напрямі [5, с. 162].
В Україні психологія здоров’я як новий і самостійний науковий напрям тількино стає на ноги. Проблемами психології здоров’я займається кафедра психодіагностики та медичної психології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (Л. Ф. Бурлачук, С. В. Васьківська, О. В. Корнієнко). Основними
напрямами дослідження вчених кафедри є дослідження психосоматичних, особистісних і соціально-психологічних аспектів життєдіяльності, які є регуляторами психічного здоров’я людини, проблема підтримання психосоматичного здоров’я
людей різного вікового періоду, технологія консультування психосоматичних хворих тощо. Сучасні наукові досягнення у дослідженні аспектів психології здоров’я
має й Інститут психології імені Г. С. Костюка АПН України. Науковці М. Й. Боришевський, Н. І. Волошко, З. Г. Кісарчук, О. М. Кокун, С. Д. Максименко,
Н. Ю. Максимова, К. Л. Мілютіна, В. М. Піскун та інші займаються дослідженням
кола питань, пов’язаних із покращенням психічного здоров’я людини, психології
здорового способу життя особистості і т. п.
© Â. Ì. Òіìàøîâà, Â. Î. Òіìàøîâ, 2017
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Мета статті – окреслити сучасне розуміння здоров’я як сукупність різних
складників, відмежувати і визначити психічне здоров’я у цьому комплексі, а також
підтримати впровадження спільнотних служб охорони психічного здоров’я у практику охорони здоров’я в Україні.
Теоретична частина. Основою повноцінного розвитку людини є психологічне
здоров’я. Саме понятгя психологічного здоров’я (введене І. В. Дубровіною) тривалий час входило у базовий зміст психічного здоров’я як його частина, через що
досвід психопатології використовувався стосовно психіки здорової людини. Однак
сучасна наука розмежовує сфери психічного і психологічного здоров’я: психологічні зміни мають зворотний характер, їх своєчасна діагностика і професійна корекція допомагає людині виробити засоби саморегуляції, які дозволять їй долати
внутрішні проблеми самостійно до того, як ці проблеми набудуть незворотного
характеру [1, с. 20].
Психічне здоров’я забезпечується на різних, але взаємозалежних рівнях функціонування, – біологічному, психологічному і соціальному. Здоров’я на біологічному рівні передбачає динамічну рівновагу функцій усіх внутрішніх органів і
систем, їхнє адекватне реагування на вплив довкілля. Здоров’я на психологічному рівні пов’язане з особистістю людини. Психічне здоров’я може бути порушене
домінуванням рис характеру, які є негативними за своєю сутністю, а також відсутністю або недостатністю моралі, неправильним вибором ціннісних орієнтацій
тощо.
Перехід від психічного до соціального рівня є дуже умовним. Психічні властивості особистості не існують поза системою суспільних відносин, в яку вона
включена. Людина розглядається на цьому рівні насамперед як істота суспільна.
Психічне здоров’я зазнає впливу з боку різних соціальних зв’язків, а наслідки цих
впливів можуть мати як позитивне, так і негативне забарвлення. Лише люди зі
здоровою психікою почувають себе активними учасниками в соціальній системі.
Наявна виховна занедбаність і несприятливі умови навколишнього середовища
часто стають причиною різних форм неадекватної і нездорової поведінки людини
в суспільстві.
Г. І. Малейчук [4, с. 20], аналізуючи взаємозв’язки психічного та психологічного здоров’я, зазначає, що психологічне здоров’я є вищим рівнем прояву здоров’я
психічного. На думку автора, воно визначається ціннісно-смисловим змістом розвитку особистості.
В. С. Хомік [8] розглядає психологічне здоров’я з точки зору реверсивної
теорії особистості М. Аптера, який пропонує концепцію мотиваційного розмаїття:
психологічне здоров’я залежить від повноти емоційних і поведінкових проявів:
воно проявляється у великому спектрі психологічних станів, широкій гамі емоційних регістрів і переживанні мотиваційного розмаїття. А умовами здорового
соціального розвитку особистості є зміни, непослідовність і нестабільність, що є
визначальною характеристикою сучасного постмодерного світу.
Огляд сучасних розумінь здоров’я засвідчує складність і неоднозначність цього поняття, але не передає повноти актуальних тенденцій у концептуалізації
здоров’я. Як бачимо, особливої уваги потребує розширення понятійної сфери
здоров’я. Починаючи від дефініції ВООЗ, до цього поняття віднесено психічну
та соціальну сфери. Протягом останніх років щоразу частіше з’являється пропозиція врахування духовної сфери людини як четвертого виміру здоров’я (Hatch,
Burg, Naberhaus, Hellmich, 1998; Harris, Thoresen, McCuHough, Larson, 1999;
Sartotius, 2000).
Сьогодні проблема психічного здоров’я включена як одна з основних у проблемне поле «психології особистості» [6, с. 263]. Психічне здоров’я пропонується
як окрема позиція в цьому переліку. Факт його включення в загальну концептуальну основу, каркас теорії особистості, свідчить про значимість психічного
здоров’я для гармонійного особистісного зростання та зумовлює необхідність
спеціального наукового інтересу до цієї тематики – базової і глобальної у психології, міждисциплінарної у системі наук.
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Важливими утворюючими характеристиками психічного здоров’я є ставлення
до себе, іншої людини, світу. Аналіз наукової літератури свідчить про те, що проблему психічного здоров’я науковці розглядають з урахуванням розуміння особистості, що складається в рамках тієї чи іншої теоретичної концепції особистості. Зокрема це стосується психодинамічної теорії особистості 3. Фройда,
індивідуальної теорії особистості А. Адлера, аналітичної теорії особистості К.
Юнга, его-теорії особистості Е. Еріксона, гуманістичної теорії особистості Е.
Фромма, соціокультурної теорії особистості К. Хорні, структурної теорії рис особистості Р. Кеттела, соціально-когнітивної теорії особистості А. Бандури, когнітивної теорії особистості Дж. Келлі, гуманістичної теорії особистості А. Маслоу,
феноменологічної теорії особистості К. Роджерса та багатьох інших.
Із дефініції поняття «здоров’я людини», яке пропонує у своєму валеологічному словнику М. С. Гончаренко, випливає, що основною характеристикою здорової
людини є здатність до досконалої саморегуляції [3]. Саморегуляція трактується
як особливий рівень програмування діяльності на основі процесів передбачення;
цілеспрямована зміна як окремих психо-фізіологічних функцій, так і нервовопсихічного стану в цілому, а також характеру і способу дій.
Поняття «здоров’я» відомий американський психолог А. Маслоу [9] трактує
як «розвиток і рух у бік самоактуалізації». Людей, які досягли найвищого рівня
психологічного здоров’я, А. Маслоу називає самоактуалізованими особистостями.
Такі люди присвячують своє життя пошуку «буттєвих», тобто межових цінностей.
Хвора людина – це людина, яка не втримала справжнє щастя, не пізнавши істинного виконання бажань, насиченого емоціями життя і спокійної, сповненої сенсу
старості.
Критерії, запропоновані М. С. Гончаренко та А. Маслоу, є взаємодоповнюючими, оскільки перші охоплюють показники фізичного, психічного і соціального
здоров’я, а другі стосуються насамперед здоров’я психологічного і духовного. Теорія самоактуалізованої особистості неможлива без досягнення досконалої саморегуляції і є наступним після неї кроком, а тому ознакою високого рівня здоров’я
можна також вважати досконалу саморегуляцію і самоактуалізацію особистості.
Про самоактуалізованих особистостей можна говорити, що вони вже досягли достатнього рівня задоволення своїх базових потреб. А далі ними рухає мотивація
більш високого порядку, що називається «метою мотивації».
Наявність у людини системи цінностей як найважливішої умови здоров’я
притаманна поглядам В. Франкла, який стверджує, що людина, крім інших потреб,
володіє глибоким внутрішнім бажанням надати своєму життю якомога більшого
сенсу. Відповідно до теорії В. Франкла, існують три можливості досягти сенсу
життя й одержати від цього задоволення: 1) виконати будь-яку справу або створити будь-що; 2) чогось очікувати або когось любити; 3) перебороти складну драматичну ситуацію, яку немає можливості змінити. В. Франкл стверджує, що людина сповнена не прагненням влади і не бажанням задоволення, а насамперед
прагненням до сенсу життя. Стимульована саме цим прагненням, людина додає
всіх зусиль, щоб знайти сенс і реалізувати його, а також зустрітися з іншою людською істотою і полюбити її. Обидва ці фактори дають змогу людині пережити
щастя й задоволення [7].
У сучасних наукових підходах до розуміння сутності здоров’я людини на передній план виходять його суб’єктивні, психологічні аспекти. Вони розкриваються, зокрема, через поняття внутрішньої картини хвороби та внутрішньої картини
здоров’я, що беруть свій початок у Стародавньому Китаї. Повчальні парадигми
естетичної саморегуляції особистості містяться ще у творах Конфуція (близько
551–478 рр. до н. е.) та його учнів. Характерний щодо цього такий уривок із «Висловів» його послідовного учня Цзен-цзи: «Я за день себе тричі запитую: Чи залишився я вірний тим, для кого стараюсь. І чи зберіг щирість у спілкуванні з
друзями. І чи повторював те, що мені передавалось» [7, с. 23].
Методологія. Застосовуючи принципи історичності, системності, об’єктивності,
ми розмежували поняття психологічного і психічного здоров’я і визначили основні напрями досліджень вітчизняних учених стосовно психосоматичних, особис-
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тісних і соціально-психологічних аспектів життєдіяльності, які є регуляторами
психічного здоров’я людини.
У книзі «Психологія здоров’я: психологія і практика» її автори І. Галецька та
Т. Сосновський виділяють сучасну медицину як джерело стресу для пацієнтів.
Розвиток інвазійних діагностичних і терапевтичних методів, що потребують використання складної апаратури, прогресуюча бюрократизація і спеціалізація формують сучасне обличчя медицини, яке розуміється як її технізація чи дегуманізація. Приміщення, переповнені медичною апаратурою, призначення якої пацієнт
не знає і дію якої не розуміє, пробуджують страх і бажання бігти. Користування
медичною допомогою стає для хворого (щораз частіше) джерелом стресу, що накопичується разом зі стресом, спричиненим хворобою, й інколи своєю інтенсивністю навіть перевищує його. Описана ситуація є запитом до психологів, від яких
представники медицини очікують допомоги в розв’язанні цих проблем [2, с. 20].
Результати та їх аналіз. Як відповідь на зазначену проблему особливо актуальним є сьогодні впровадження заходів, що сприятимуть створенню нової цілісної системи охорони психічного здоров’я, яка передбачає комплексне втручання
на рівні суспільства, спільноти, сім’ї, індивіда та адаптована до вимог історичного, політико-економічного та соціально-культурного контексту. Досвід деяких
країн із низьким і середнім рівнем доходу свідчить, що успішне реформування
системи психіатричної допомоги часто починається на тлі військових конфліктів
або стихійних лих, які тимчасово притягують увагу і ресурси громадськості.
Сьогоднішня ситуація в Україні також може слугувати підґрунтям для довгоочікуваної реформи психіатричної служби. Проблеми психічного здоров’я, які під
час надзвичайних подій привернули увагу громади, повинні являти собою не короткостроковий інтерес, а стійку систему переконань щодо пріоритетності галузі
охорони психічного здоров’я. З огляду на світовий досвід можна отримати загальне уявлення про необхідні для України кроки в реформуванні служби охорони психічного здоров’я.
В Європейському плані психічного здоров’я 2013–2020 рр. (ВООЗ, 2013) робиться акцент на розвиток спільнотних служб охорони психічного здоров’я і розширення ролі первинної ланки медичної психіатричної допомоги. Пацієнти з
легкими і вперше виниклими психічними розладами частіше й охочіше звертаються по допомогу в соматичну мережу, ніж до спеціалізованих установ. Виходячи з цього, працівники первинної ланки медичної допомоги «потребують відповідного навчання методикам виявлення пацієнтів із легкими і вперше виниклими
психічними розладами, а також показанням до направлення пацієнтів із порушеннями психічного здоров’я до спеціалізованих психіатричних установ, для отримання спеціалізованої допомоги».
Спільнотні служби охорони психічного здоров’я – це психіатричні служби,
які надають допомогу пацієнтам, які проживають на певній території, і сприяють
їх інтеграції в життя суспільства. Інтеграція в суспільство є головним і принциповим аспектом роботи спільнотних служб і має на увазі орієнтацію не тільки на
зменшення симптомів і поліпшення психологічного комфорту пацієнта, а й на
побудову всієї реабілітаційної роботи навколо значущих для пацієнта цілей та
його максимального включення в соціальне життя [5, с. 163].
Висновки. Уміння виходити зі стресових ситуацій, управляти ними допомагає
уникнути багатьох захворювань, продовжувати життя, позбавляє проблем із психікою у наступних поколіннях. Так чи інакше більшість усього (якщо не все)
залежить тільки від самої людини: її реакція на те, що відбувається, її вчинки і,
відповідно, емоційний стан, який вона переживає. Для того щоб зберегти своє
психічне, а значить і фізичне здоров’я, потрібно знати, що безвихідних ситуацій
не буває. Є тільки люди, які не хочуть змінити себе і своє ставлення до життя.
Психічне здоров’я людини власне й означає свідоме керування своєю поведінкою
в екстремальних умовах шляхом побудови ефективних моделей поведінки. При
цьому залишається важливою підтримка держави і найближчого оточення.
Висловлюємо глибоку вдячність організаторам цього наукового проекту і сподіваємося на подальшу співпрацю.
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОНЯТИЙНОЙ
СФЕРЫ ЗДОРОВЬЯ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ
ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В УКРАИНЕ
В. М. Тимашова, В. А. Тимашов (Киев)
Рассмотрены составляющие понятийной сферы здоровья в аспекте физического, душевного и социального благополучия. Применяя принципы историчности, системности, объективности, разграничены понятия психологического и психического здоровья. Указаны основные
направления исследований отечественных учёных относительно психосоматических, личностных и социально-психологических аспектов жизнедеятельности, которые являются регуляторами психического здоровья человека. Акцентировано, что обзор современных взглядов на
здоровье свидетельствует о сложности и неоднозначности этого понятия, но не передаёт полноты актуальных тенденций в концептуализации здоровья. Факт включения психического здоровья в общую концептуальную основу, каркас теории личности свидетельствует о значимости
психического здоровья для гармоничного личностного роста и вызывает необходимость специального научного интереса к этой тематике – базовой и глобальной в психологии, междисциплинарной в системе наук. Установлено, что в современных научных подходах к пониманию
сущности здоровья человека на передний план выходят его субъективные, психологические
аспекты. Отмечено, что психическое здоровье человека означает сознательное управление своим поведением в экстремальных условиях путем построения эффективных моделей поведения.
Поддержано введение общественных служб охраны психического здоровья в практику здравоохранения в Украине.
Ключевые слова: психическое здоровье, психологическое здоровье, уровни функционирования здоровья, саморегуляция и самоактуализация, душевное здоровье, общественные службы
охраны психического здоровья.
MENTAL HEALTH AS A COMPONENT OF THE CONCEPTUAL SPHERE
OF HEALTH AND A PROMISING DIRECTION FOR THE DEVELOPMENT OF THE
MENTAL HEALTH SERVICE IN UKRAINE
V. M. Timashova1, V. А. Timashov2 (Kiev, Ukraine)
1

National Pedagogical Dragomanov University; 2Kyiv National University of Trade and Economics

The components of the conceptual are considered sphere of health in the aspect of physical,
mental and social well-being. The notion of psychological and mental health is delimited Applying
the principles of historicity, systemicity, objectivity. Indicated the main directions of researches of
domestic scientists concerning psychosomatic, personality and socio-psychological aspects of life
activity which are regulators of human mental health. The concept is delineated of psychological
and mental health. The main directions are indicated the researches of domestic scientists concern-
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ing psychosomatic, personality and socio-psychological aspects of life activity, which are regulators
of human mental health. It is emphasized that the review of modern health perceptions testifies to
the complexity and ambiguity of this concept, but does not convey the completeness of actual tendencies in the conceptualization of health. The fact of the inclusion of mental health in the general
conceptual framework. The framework of the theory of personality indicates the importance of mental health for harmonious personal growth and necessitates a special scientific interest in this topic.
It is revealed that in modern scientific approaches to understanding the essence of human health to
the fore are its subjective and psychological aspects. It is emphasized that the mental health of a
person means conscious management of his behavior in extreme conditions by constructing effective
models of behavior. The implementation of the community mental health is supported services in
the practice of health care in Ukraine.
Key words: mental health, psychological health, level of functioning of health, self-regulation
and actual updating, mental health, community services of mental health.
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У статті розглянуто проблеми духовного здоров’я особистості та суспільства у контексті вчення про біосферу та ноосферу В. Вернадського; показано тісний взаємозв’язок
і взаємодія між духовним здоров’ям людини і духовним здоров’ям суспільства, цивілізації, планети, оскільки на інформаційно-енергетичному рівні вони є єдиною планетарною
системою, активною складовою космопланетарного світу.
Ключові слова: біосфера, ноосфера, людина як єдність космічного і земного начал,
гармонійна складова космопланетарного світу, духовність, бездуховність, духовне
здоров’я, біополе, інформаційно-енергетична взаємодія.

Вступ. Проблеми духовності, духовного здоров’я особистості, суспільства особливо загострилася у наш час, оскільки від її усвідомлення і розв’язання залежить
не тільки життєздатність, життєдіяльність особистості, але й збереження і подальший розвиток людства і цивілізації загалом [3, с. 158].
У контексті концепції біосфери і ноосфери В. І. Вернадського, Людина, Людство, Суспільство, Земля, Всесвіт – це невід’ємні компоненти Єдиної Космопланетарної Системи, усі складові якої знаходяться у сталій інформаційно-енергетичній
взаємодії, взаємопроникненні та взаємообміні [4].
Людина – це космопланетарний феномен, єдність космічного і земного начал,
мікро і макрокосм одночасно, яка має не тільки фізичне тіло, але й тонкі тіла –
біополе – інформаційно-енергетичний каркас, завдяки якому вона тісно взаємопов’язана з навколишнім простором, що й обумовлює їхній взаємовплив одне на
одного. З одного боку, біополе людини – це її панцир, захисна сітка, міцність якої
залежить від рівня духовності людини, а з іншого – через біополе відбувається
інформаційно-енергетична взаємодія людини з космопланетарним світом, насичення соціоприродною і духовною енергією, що, знову такі, обумовлено ступенем
духовного розвитку особистості.
Дослідження В. Казначеєва і А. Мартинова [5, 6] доводять: чим вища духовність людини, тим сильнішим і більшим навколо неї є шар польового захисту,
тим міцніше її біополе, і, відповідно, духовне, психічне, соціальне, фізичне здоров’я
людини.
© Ò. Ã. Òþðіíà, À. Ì. Çà÷åïà, 2017
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Високий духовний рівень людини перетворює її в активну гармонійну складову космопланетарного світу – відкриту інформаційно-енергетичну систему, яка,
здійснюючи інформаційно-енергетичний взаємообмін з Землею, Природою, Космосом, Всесвітом, Сонцем, планетами, зірками, іншими людьми, стає провідником
духовної енергії, сприяючи таким чином гармонізації та одухотворенню світу.
У цьому контексті людину, відповідно, можна розглядати як невід’ємну складову Світобудови, яка, перебуваючи у сталих інформаційно-енергетичних
взаємозв’язках і взаємодії з космопланетарним світом, сама здійснює інформаційноенергетичний вплив на довкілля.
Мета статті – показати роль духовності особистості як визначального чинника духовного здоров я людини, і, відповідно, суспільства (у контексті вчення
В. Вернадського).
Теоретична частина. Людський організм – це цілісна інформаційно-енергетична
система, яка складається із духовного, психічного і фізичного рівнів, що найтіснішим чином взаємообумовлені, взаємопов'язані і взаємозалежні між собою. Рівновага в цій системі підтримується, в першу чергу, завдяки високому духовному
рівню людини. Духовне здоров’я, на думку дослідників (Н. Антоненко, Б. Астаф’єва,
Л. Брайко, А. Васильчука, О. Вишневського, М. Гончаренко, В. Гоча, Т. Дичева,
В. Жикаренцева, В. Казначеєва, Г. Кузнєцова, В. Кулініченка, Н. Маслової, Е. Помиткіна, І. Смоквиної, Г. Шевченко) є головним джерелом енергії та життєздатності людини, першоосновою, її фундаментом – наслідком чого є психічне, соціальне і фізичне здоров’я особистості.
Для духовного здоров’я є характерним гармонійний співрозвиток усіх складових системи «людина» – духу, душі й тіла, в їх єдності і взаємодії між собою і
у тісній гармонійній інформаційно-енергетичній взаємодії з космопланетарним
світом (соціоприродним середовищем і Космосом), оскільки людина, у якій гармонійно розвинуті дух, душа і тіло, більш повноцінно взаємодіє з довкіллям, беручи активну участь в єдиному космопланетарному інформаційно-енергетичному
обмінному процесі.
Мислителі різних епох підкреслювали значення духовного здоров’я людини
для гармонії, досконалості суспільного життя, еволюції світу, оскільки, як стверджують дослідники, однаковою мірою як людина своїм біополем впливає на космопланетарний простір, змінює його, так і навколишня реальність створює умови
для формування духовного здоров’я особистості.
На цей феномен вказують у своїх працях Г. Сковорода, Я. Коменський, П. Юркевич, П. Куліш, Л. Толстой, Р. Штайнер, М. і О. Реріхи, М. Бердяєв, С. Франк,
К. Ціолковський, В. Вернадський, О. Чижевський, А. Швейцер, М. Хайдеггер,
Е. Фром, А. Маслоу та ін.
Підтвердження цієї ідеї ми знаходимо й у сучасних дослідників (Л. Брайко,
А. Васильчука, А. Дмитрієва, Г. Дульнєва, І. Підласого, В. Полякова, Т. і В. Тихоплавів, В. Ульшина, Г. Шевченко та ін.), на думку яких, духовно-моральне здоров’я
суспільства, суспільний прогрес, здорова екологія планети тісно взаємопов’язані
з духовно-моральним здоров’ям кожної окремої людини, її прагненням до духовного зростання, що відбувається за законом: «вдосконалюється частина – вдосконалюється ціле», оскільки на інформаційно-енергетичному рівні – ми єдина
система.
У світлі вчення В. Вернадського, здоров’я людини, суспільства, усієї соціальної системи, глобальне здоров’я людства, цивілізації, планети тісно взаємопов’язані
і взаємозалежні між собою на інформаційно-енергетичному рівні – як складові
єдиного космоорганізму: вони взаємодіють, взаємовпливають і взаємообумовлюють одне одного.
Проблема здоров'я завжди відносилася до найактуальніших питань будь-якої
цивілізації, оскільки духовно-моральний рівень, психо-фізичний стан кожної окремої
людини впливає і на усю Систему у цілому – на усі рівні буття, і, навпаки, оскільки
Людина – Суспільство – Земля – Всесвіт – це єдиний, взаємопов’язаний, динамічний,
еволюціонуючий інформаційно-енергетичний космопланетарний організм.
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Як вважає А. Маслоу, «покращення здоров’я людини – один з підходів до
створення кращого світу». За його словами, «Хворі люди створені «хворою» цивілізацією: вірогідно, «здорових» людей створює «здорова » цивілізація. Водночас
не менш істинним є й інше: «хворі» індивіди роблять свою цивілізацію ще більш
«хворою», а «здорові» – більш «здоровою» [7, с. 29].
Отже, духовно здорова людина – це активна складова Всесвіту, яка функціонує як відкрита біо-інформаційно-енергетична система, усвідомлює себе
невід’ємною складовою Єдиного Цілого – Світобудови, дотримується Всезагальних Духовних принципів, живе у гармонії з собою і космопланетарним світом, що
дозволяє людині оптимально функціонувати і успішно самореалізуватися на благо світу, відповідно до свого земного і космічного призначення.
На наш погляд, зрозуміти феномен духовного здоров’я людини можливо тільки з позиції синергетичного, міждисциплінарного підходу до нього, розглядаючи
людину як космопланетарну інформаційно-енергетичну систему, єдність духовного і земного начал, органічну складову Всесвіту з її неповторним призначенням,
місією, враховуючи як зовнішні, так і внутрішні аспекти функціонування людини,
у її взаємовідносинах з соціо-природним довкіллям і Космосом.
Сучасна людина повинна усвідомлювати, як важливо для неї розвивати і зміцнювати власну духовність, яка сприяє гармонійній взаємодії біопольової оболонки людини з космопланетарним світом, забезпечуючи її духовне, психічне, соціальне і фізичне здоров’я, і, відповідно, інформаційно-енергетичну захищеність від
негативних, руйнівних інформаційно-енергетичних впливів інших людей та довкілля.
Антиподом поняття «духовність», її протилежністю є бездуховність, бездушність, безсердечність. За словами В. С. Безрукової «бездуховність – властивість
особи, життєдіяльність якої знаходиться у повному протиріччі із законами природи, суспільства і моральними догматами віри… . Бездуховність – це криза духу,
а, отже, і криза людини. Вона проявляється у формі помилкового світогляду, підміні мети життя її засобами, душевної грубості і егоїзму, у формі різних пристрастей і вад, у відсутності цілісної картини світу, у нездатності людини розрізняти
добро і зло. Бездуховність руйнівна як для самої людини, так і згубна для суспільства в цілому, це вірна ознака відхилення від Істини, Добра і Любові, від
духовності як стриженя людської життєдіяльності» [2].
Велика увага дослідженню змісту, сутності , форм вияву бездуховності як
руйнівного чинника людини, і, відповідно, світу приділяється у християнському
віровченні (Фома Аквінський, Григорій Палама, Марк Євгенік, Преподобний Макарій Великий та ін.). Це питання досліджували такі видатні мислителі ХХ ст. як
М. Бердяєв, В. Вернадський, І. Ільїн, Е. Фром, А. Швейцер, а також такі сучасні
вчені як В. Безрукова, А. Васильчук, Є. Гонікман, В. Казначеєв, В. Кафарський,
А. Мартинов, Г. Шевченко та ін.
На думку християнських богословів, мислителів минулого і сучасності, проблема духовності-бездуховності – це вічна проблема добра і зла. Фома Аквінський
розумів зло як своєрідне впирання Богові, як духовний розрив з Творцем, відхід
від благих добрих намірів праведного життя, тобто за межі, визначені Богом. Добро ж християнський богослов пов’язував з прагненням людини до духовності.
Зло, – пише святитель Василь Великий, – це не жива одухотворена сутшсть,
а стан души, протилежний добродіянню i породжений ... через відпадання від добра [1, с. 69–70].
Аналізуючи духовну сутність понять «добра» і «зла» видатний мислительгуманіст ХХ ст. А. Швейцер писав, що добро спрямоване на збереження та розвиток життя, зло ж – це те, що знижує вартість життя або перешкоджає його
нормальному існуванню.
Аналогічні міркування ми зустрічаємо у Е. Фрома, який розглядав зло як
специфічно людський феномен, як спроби регресувати до антилюдського стану і
знищити специфічно людське: розум, любов, свободу. На думку дослідника, найбільшим злом є пориви, що спрямовані проти життя [9, с. 106–107; 192]. Відомий
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психолог увів такі поняття, як «синдром розкладання» і «синдром росту» як протилежні напрями «руху людини» до живого або мертвого, до добра чи зла, духовного або бездуховного.
Отже, як свідчить аналіз літератури з проблеми дослідження, поняття «бездуховність» тісно взаємопов’язане з усім антилюдяним в людині, з відсутністю у
людини зв’язків зі своєю Духовною Вітчизною, з невірою в Бога, з порожнечею
власної душі, відсутністю усього «святого і непорушного». Це мертвий стан людської душі, антилюдський рівень існування, де замість вищого стверджується
нижче, замість вічного – тимчасове, тлінне, замість прекрасного і правдивого –
помилкове і фальшиве. Духовна людина своїми думками, словами, емоціями, почуттями випромінює в навколишній простір позитивну, творчу, конструктивну
енергію Любові, Добра, Творчості, дружелюбності, спокою, радості, співчуття,
терпимості, толерантності, сердечності, людяності і багато інших позитивних якостей, які сприяють взаємодії, взаємодопомозі, співробітництву і об’єднанню людей
у духовну єдність. Бездуховна ж людина навпаки випромінює енергію розладу,
руйнації, агресії, зла, ненависті тощо.
Якщо духовна особистість пов’язана із світом духовним, який живить її і вона
черпає з нього енергію, натхнення, сили, духовне, психічне, соціальне і фізичне
здоров’я, то бездуховна людина, не маючи такого зв’язку, змушена жити за рахунок інших енергетичних ресурсів.
Відхід від духовності, егоцентрична спрямованість людини, не дотримання
духовних принципів призводить до порушення гармонії у цілісній системі –
інфомаційно-енергетичній єдності з космопланетарним світом: людством, суспільством, Землею, Всесвітом. В результаті роз’єднання із загальним інформаційноенергетичним простором, порушується взаємообмін, взаємодія між біополем
людини і соціоприродним довкіллям і Космосом. Егоцентрична людина ніби «відрізається», «відключається» від животворних космічних енергій, які відновлюють,
підживлюють, насичують людський організм, що і перетворює людину у закриту,
замкнуту на самій собі систему, нездатною до розвитку. Такий «взаємообмін з
самим собою» стає однією із причин ослаблення духовно-душевного стану, імунітету, виникнення хвороб на духовному, психічному, соціальному, фізичному
рівнях буття, і призводить, врешті – решт, до поступової деградації, саморуйнування і самознищення, оскільки будь-яка закрита (замкнута на собі) система стає
не життєздатною, і рано чи пізно гине.
Упродовж усього земного життя людина здатна до накопичення як духовного,
так і бездуховного досвіду. Вона сама особисто формує власну духовність шляхом
сталої внутрішньої праці щодо власного духовного самовдосконалення. За відсутності такого прагнення до духовності, особистість стає «духовно нерухомою»,
що рівнозначно загибелі духовності.
Отже, проблема духовності-бездуховності – це не тільки проблема добра – зла,
а передусім проблема духовного, психічного, соціального і фізичного здоров’я
людини, суспільства, світу. Ця проблема тісно взаємопов’язана з гармонією внутрішніх взаємин складових в інформаційно-енергетичній системній взаємодії:
Людина – Суспільство – Земля – Всесвіт.
Методологія. Синергетичний, міждисциплінарний підхід, що ґрунтується на
основі аналізу, синтезу та узагальнення наукових першоджерел та праць християнських богословів.
Результаті та їх аналіз. Отже, людина, як космопланетарний феномен, надскладна інформаційно-енергетична складова біосфери, ноосфери, Всесвіту, повинна жити і діяти за універсальними духовними законами, еволюціонуючи у
взаємозв’язку і взаємодії з космопланетарним світом.
І лише високий духовний рівень людини утворює життєтворчу єдність, співзвучність людини з космопланетарним світом, їх гармонійну та адекватну
інформаційно-енергетичну взаємодію, взаємообмін, як з соціально-природним
довкіллям (насиченість її організму життєвою силою), так і з Космосом (підживленням її космічною, духовною енергією). Саме висока духовність особистості
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забезпечує духовний імунітет, духовне здоров’я людини, і, відповідно, суспільства
в інформаційно-енергетичній системній взаємодії: Людина – Суспільство – Земля – Всесвіт.
Висновки. 1. Підвищення рівня духовності людини і суспільства є актуальною
проблемою упродовж усієї історії людства. Як свідчить історія – загибель усіх
минулих цивілізацій починалася саме з духовно-моральної деградації людини і,
відповідно, суспільства. Суспільство, позбавлене духовності, не життєздатне. 2. Духовну основу суспільства складають люди і саме вони визначають його життєздатність. Рівень духовності кожної особи складає загальну картину духовності
суспільства, цивілізації, від якої, значною мірою, залежить основний вектор розвитку людства. Отже, від кожного з членів суспільства залежить духовне здоров’я
суспільства, його прогрес і еволюція. 3. Проблема духовності, духовного здоров
я особистості – це глобальна проблема, що пов’язана з духовним, психічним, соціальним, фізичним здоров’ям не лише окремої людини, але й людства, суспільства, цивілізації, планети, які на інформаційно-енергетичному рівні тісно
взаємопов’язані між собою і уявляють єдину планетарну систему – активну складову космопланетарного світу. 4. І як справедливо зазначав М. Бердяєв, «завоювання духовності, – це найголовніше завдання людського життя».
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ДУХОВНОСТЬ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА (в контексте учения о ноосфере В. Вернадского)
Т. Г. Тюрина, А. М. Зачепа (Львов)
В статье рассмотрены проблемы духовного здоровья личности и общества в контексте
учения о биосфере и ноосфере В. Вернадского; показана тесная взаимосвязь и взаимодействие
между духовным здоровьем человека и духовным здоровьем общества, человечества, цивилизации, планеты, поскольку на информационно-энэргетическом уровне они являются единой
планетарной системой – активной составляющей космопланетарного мира.
Ключевые слова: биосфера, ноосфера; человек как единство космического и земного начал, гармоничная составляющая космопланетарного мира, духовность, бездуховность, духовное
здоровье, биополе, информационно-энэргетическое взаимодействие.
SPIRITUALIZATION AS FACTOR OF SPIRITUAL HEALTH OF A PERSON AND SOCIETY
(in the context of the doctrine about biosphere and noosphere of V. I. Vernadsky)
T. G. Tyurina1, А. M. Zachepa2 (Lviv, Ukraine)
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The article considers issues of spiritual health of a person and society in the context of the
doctrine about biosphere and noosphere of V. I. Vernadsky; close relationship and interaction between
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an individual’s spiritual health and the spiritual health of society, humanity, civilization, the planet
is shown, because on the information-energy level they are the integral Cosmo-planetary system,
active component of the Cosmo-planetary world.
Key words: biosphere, noosphere; individual as a unity of cosmic and terrestrial beginning,
a harmonious component of the Cosmo-planetary world, spirituality, de-spiritualization, spiritual
health, biofield, energy-informational interaction.
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Метою статті є дослідження чинників стресогенності професорсько-викладацького
складу вищих навчальних закладах країни. Використовується комплекс загально-наукових
теоретичних методів, які відповідають методологічному та практичному концептам
пілотного дослідження, ґрунтованого на взаємопов’язаній основі таких підходів як цілісний, системний, синергетичний, комплексний, діяльнісний, культурно-антропологічний
та ін. Надаються відомості про рейтинги професорсько-викладацького складу університетів, де працюють автори публікації. Рейтингування представлено як управлінська
інновація, яку або підтримують або ігнорують викладачі ВНЗ. Позиції рейтингу є як
практично недосяжними для викладачів, інші реальні для досягнення як викладачам з
науковими званнями та вченими ступенями так і без. Діяльність викладача розглядається як діяльність в особливих умовах, які спричиняють стреси, конфлікти, психосоматичні прояви тощо. Обрано наукову діяльність, оскільки вона засвідчує створення
нового знаннєвєого продукту, що є доволі складним та вимагає інтелектуальних і часових ресурсів, яких протягом 10 навчальних місяців не вистачає для укладання підручника, монографії, дисертаційного дослідження, розробки держбюджетної теми тощо.
Оптимізація власної діяльності є ключовим завданням сучасних вітчизняних науковців,
діяльність яких передбачає і низку репрезентаційних офіційних наукових заходів.
Ключові слова: психічне здоров’я викладачів, особливі умови, екстремальні умови,
стресогенні чинники, викладацька діяльність, наукова робота, рейтинг.

Вступ. Діяльність особистості в особливих умовах є одним з аспектів наукового і практичного дослідження, що засвідчує суб’єктність людини як предмету
наукового пізнання і передбачає міждисциплінарність. Парадигмальним забезпеченням вивчення життєдіяльність людей та громадських інституцій є не абстрактні можливі ситуації, а наявні проблеми існування, розвитку і нормального/
адекватного функціонування і діяльності людини та громадських організацій [10,
с. 45]. Акцентуючи увагу на практичному аспекті предметом наукового розгляду
обираємо професійну діяльність викладача вищої школи, яка передбачає комплексне поєднання таких основних напрямів як навчальна, навчально-методична,
наукова (власна та зі студентами), соціально-гуманітарна, організаційна, представницька та відповідно до сфери власних досягнень.
Чому професійна діяльність викладача вищих навчальних закладів нами розглядається як постійне перебування в особливих умовах? Для відповіді на це
питання за доцільне вбачаємо представити визначення поняття «особливі умови»
та «екстремальні умови».
Екстремальні умови відповідно до Політологічного словника (extreme/
exetremal conditions) визначаються як виняткові, особливі, надзвичайні обставини, в яких нерідко доводиться діяти цивільній або військовій владі, що потребує
© Í. Î. Òåðåíòüєâà, Ñ. Â. ßøíèê, 2017
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від них проявів високої кваліфікації, самостійності, активності, творчості, наполегливості і рішучості в діях [1]. Екстремальні умови діяльності характеризуються впливом на організм людини постійно діючих, високо інтенсивних, потенційно
загрозливих для організму чинників. В екстремальних умовах яскраво виражені
негативні функціональні стани, а діяльність людини здійснюється із залученням
резервних можливостей організму.
Особливими вважаються такі умови, за яких діяльність відбувається за екстремальних чинників, які є епізодичними, непостійними або з високою ймовірністю їх появи. В особливих умовах діяльності екстремальні чинники мають незначну інтенсивність та силу впливу, а негативні функціональні стани, що
виникають при цьому, виражені помірно. В особливих умовах діяльності мобілізуються резервні можливості за компенсаторним типом. Загальним для особливих
та екстремальних умов є наявність діючих екстремальних чинників, що виступають як певне збурення; виникнення негативних функціональних станів типу динамічного розладу; високі нервово-психічні та енергетичні витрати; залучення до
діяльності резервних можливостей [2]. Професійна діяльність викладача передбачає діяльність, яка відповідає характеристиці як особливих, так і екстремальних
умов.
Мета дослідження – презентувати старт авторського пілотного проекту дослідження діяльності викладача вищого навчального закладу як діяльності в особливих (інколи в екстремальних) умовах, яка супроводжується екстремальними
чинниками і, відповідно, негативними функціональними станами організму, що
спричиняє психосоматичні прояви, стреси, конфлікти, професійне вигорання тощо;
чинників стресогенності професорсько-викладацького складу вищих навчальних
закладів країни та визначення шляхів їх зниження в умовах рейтингування як
управлінської інновації, спрямованої на покращення якості освітнього процесу та
підвищення конкурентоспроможності професорсько-викладацького складу ВНЗ.
Автори цієї наукової розвідки починають пілотний проект дослідження.
Теоретична частина. Переважна більшість вищих навчальних закладів України має власний рейтинг оцінювання діяльності професорсько-викладацького
складу, одним з елементів якого є кількість друкованих праць (авторських аркушів) за рік. Якщо відбувається продукування дійсно нового знаннєвого продукту,
на його «визрівання» потрібен час, і практично неможливо обмежитися десятьма
місяцями (це стосується усіх наук). Реально здійснити аналіз напрацьованих іншими науковцями результатів (за умови наявності їх у відкритому доступі), зробити передбачення, прогнози, запропонувати можливий алгоритм роботи. Та місце в рейтингу передбачає наявність або відсутність контракту на наступний рік.
Науковці потрапляють в залежність від рейтингу і змушені для зниження стресогенності представляти компільований продукт або продукт, який є новим для
певної частини людства, наприклад напрацювання зарубіжних колег, або адаптувати свій колишній новий знаннєвий продукт до сучасних реалій. Звісно, цей
продукт також є знаннєвим продуктом, але модернізованим/адаптованим, а не
креативним. Перебуваючи у постійній залежності від умов подовження – не подовження контракту науковці, які працюють у вищих навчальних закладах, і виконують й інші види діяльності, що також є складовими рейтингу, не завжди навіть мають час на осмислення існуючого наукового продукту з метою його
адаптації для сприймання студентською та аспірантською молоддю [10, с. 46].
Щодо якісного аспекту – жодна експертна рада не володіє усією наявною в
світі інформацією з різних сфер та галузей знань. Частково може допомогти перевірка на плагіат, але й тут виникає безліч питань: як здійснити доступ до неоцифрованих документів, яка друкована праця є первісною, як уникнути співпадіння ідей і думок у різних авторів, чи вважати плагіатом авторський переклад
іншомовних текстів та ін.? Збираючи матеріали до колективних монографій ми
неодноразово стикаємося при перевірці на плагіат з такою проблемою: за результатами перевірки текст має невеликий відсоток авторства. При по відсотковому
розгляді та співставленні з пропонованим програмою першоджерелом з’ясовується,
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що програма вбачає первісною друкованою працею студентський реферат без відповідних посилань на монографії, статті чи дисертації, а автор цих фундаментальних праць вважається не продуцентом нового знаннєвого продукту, а плагіатчиком.
Тут варто повернутися до загальнолюдських цінностей, зокрема чесності, відповідальності, поваги до праці інших, наявність яких у людини не дозволить скористатися результатами праці інших людей, видавши їх за власні напрацювання.
І першу позицію посідає питання академічної чесності, адже ніхто з науковців –
авторів наукового знаннєвого продукту не застрахований від викрадення власних
напрацювань і привласнення їх. Цікаво реагує програма і на цитування: якщо
сторінка є співмірною з абзацом, текст вважається таким, що не має посилань,
незважаючи на їх наявність. Можна розкрити ще багато таких моментів, та ми
прагнемо закцентувати увагу на складності об’єктивного вимірювання якісного
показника нового продукту [3].
Маючи певні багаторічні напрацювання, науковці з легкістю адаптують їх до
чинних вимог наукових видань. Наш досвід засвідчує різку відмінність у ставленні вітчизняних (українських) та зарубіжних (європейських) колег до адаптації
власних напрацювань до вимог монографій. Якщо українському науковцю, при
всіх названих видах діяльності, на це потрібно не більше двох тижнів, то для
європейських колег цей період триватиме від 2 міс і більше, а окремі представники Східної Європи не вбачають за необхідне адаптувати власні тексти до чинних вимог взагалі. Не дискутуючи про причини, засвідчимо високу працездатність
вітчизняних науковців, відповідальність та готовність виконувати понаднормові
навантаження, що, в свою чергу, з одного боку, спричиняє стресогенні ситуації і
зрештою, особливо на кінець навчального року, конфліктогенність і часткове професійне вигорання; а з іншого, є засвідченням проз’юмеризму (Дж. Ходжсон, 2001),
за якого стираються відмінності між вільним і робочим часом.
Методологія. Аналізуються рейтинги авторів статті – викладачів вищих навчальних закладів в сфері наукової діяльності, яка є обов’язковою складовою
професійної діяльності і є значущою для укладання контрактів та/або переведення на вищу посаду, а це є сильним стресогенним чинником для викладачів ВНЗ.
Застосовується комплекс загально-наукових теоретичних методів, які відповідають методологічному (розкриває взаємодію загально- та конкретно-наукових підходів для реалізації поставленої мети) та практичному (окреслює розширення
прикладного аспекту) концептам пілотного дослідження, ґрунтованого на
взаємопов’язаній основі таких підходів: цілісний, системний, синергетичний, комплексний, діяльнісний, культурно-антропологічний та ін.
Результати і аналіз. Проаналізуємо рейтинги окремих вітчизняних вищих
навчальних закладів (університетів) для підтвердження/спростування можливості створення нового знаннєвого продукту в умовах діючих контрактів. Далі по
тексту ми будемо позначати університети літерами: університет А (Чернігівський
національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка), університет Б (Національний університет біоресурсів і природокористування України).
Університет А передбачає оцінювання і врахування таких видів наукової діяльності при складанні рейтингів викладачів та місця кафедри у загальному підсумку. Для прикладу наводимо авторський рейтинг (Н. О. Терентьєва, 2016)
(табл. 1).
Таблиця 1. Конкурсні критерії
Вид науково-методичної роботи

Захист дисертації (д-ра наук, канд. наук)
Наукове керівництво за результатами захисту
дисертації(д-ра наук, канд. наук)
Отримання вчених звань (професора, доцента)
Членство у спецраді по захисту дисертацій (докторська, кандидатська рада)

Кількісний
показник

Оцінка в
балах

Загальна кількість балів

1

150/80

150

50/30
100/50
30/20
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Закінчення табл. 1
Вид науково-методичної роботи

Публікації
монографія, підручник
навчальний посібник з грифом МОНУ
навчальний посібник без грифу МОНУ
стаття у фаховому (в України)
журналі /науковому збірнику
Публікація в зарубіжному виданні:
стаття в журналах Sсopus
стаття в журналі з імпакт-фактором
стаття журналі / науковому збірнику
стаття у нефаховому виданні України
Рецензія опублікована у фаховому (в Україні) або
зарубіжному виданні
Рецензія опублікована у нефаховому виданні України
Тези (матеріали) доповіді на наукових конференціях /зарубіжних
міжнародних у межах України
всеукраїнських / регіональних
Методичні для забезпечення навчально-виховного /
освітнього процесу
Депоновані рукописи
Наукова активність
Виступ опонента на захисті дисертації:
Докторської / кандидатської
Підготовка офіційного відгуку на автореферат дисертації:
докторської / кандидатської
Рецензування дисертацій (докторської, кандидатської)
Науковий звіт з держбюджетної теми
Науковий звіт з госпдоговірної теми
Участь у виконанні НДР, що фінансується з коштів
державного бюджету, а також госпдоговірних НДР
керівнику теми
відповідальному виконавцю теми
виконавцю теми
Керівництво кафедральною темою НДР
(згідно з тематичними планами кафедр)
Доповідь на конференції:
міжнародній
на пленарному / секційному засіданні
всеукраїнський
на пленарному / секційному засіданні
регіональній
на пленарному / секційному засіданні
Популяризація наукових знань у засобах масової
інформації
Організація міжнародної літньої наукової школи
молодих вчених і студентів
Участь кафедри у регіональних та міжнародних наукових і творчих виставках

Кількісний
показник

Оцінка в
балах

Загальна кількість балів

1

70
80
30

70

5

20/15

100

1

60
40
25/20
10

25

8/5
10
4
3/2
4

1
4
2

1

40/20

20

1/4

15/10
10/6
25
25

15/40

50
25
16
25

8/4
1/7

6/3

8/28

2/2

4/2

12/6

5
20
20

Найбільшу кількість балів можна отримати за отримання наукового ступеня
(кандидата та доктора наук) та вченого звання (доцента та професора, проте як
науковий ступінь так і вчене звання отримується раз за всю професійну кар’єру
і, відповідно, не може бути постійним чинником, який може бути повторюваним
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кожного року. Найменшу кількість балів отримують за наукове консультування
студентів (і це є логічним, оскільки не можна кожного року бути переможцем в
усіх конкурсах), а наукова активність та репрезентативні функції, виконувані науковцями закладу оцінюються належною кількістю балів, які адекватно відображають таку діяльність професорсько-викладацького складу.
Представляємо частину рейтингу професорсько-викладацького складу університету Б з авторським коефіцієнтом (С. В. Яшник, 2016) (табл. 2).
Таблиця 2. Розрахунок коефіцієнта рейтингу викладача
Показник

Термін виконання

Кількість балів
(n = 1774)

Робота науково-педагогічних працівників, що ґрунтується на критеріях дослідницького
університету (план 20 % на рік)
Одержання авторського свідоцтва (власник
НУБіП України) залежно від об'єкта

За документ на всіх
авторів:
150 год/100 год/50 год/30
год/50 год

Одержання патенту (власник НУБіП України)
на: винахід; корисну модель; промисловий
зразок;
Додатково за умови підписання 1 ліцензійної
угоди на суму:
1000 –5000 грн/5000 –10 000 грн
10 000 –20 000 грн/20 000 –50 000 грн/50 000
грн і більше

За 1 патент на всіх
авторів:
100 год/50 год/30 год
За 1 ліцензійну угоду на
всіх авторів (за умов надходження коштів):
30 год/50 год
70 год/100 год
150 год

Захист дисертації за фактом:
за умов дострокового, вчасного захисту
(докторської, кандидатської)
за умов захисту після завершення терміну
навчання (докторської, кандидатської)

0

0

1500 год/500 год
0
750 год/250 год

Керівництво (консультування) дисертаційною
роботою у разі прийнятті дисертації, виконаної
і підготовленої у НУБіП України до розгляду
на спеціалізовану вчену раду:
в установлений термін (докторською, канди- 300 год/150 год
датською)
поза установленим терміном (докторською, 150 год/75 год
кандидатською)
Опублікування вперше:
монографії;
наукового та науково-практичного коментаря до Кодексів України/законів України;
монографії іноземною мовою у зарубіжних
видавництвах;
тлумачного, термінологічного словника,
довідника, бібліографічного покажчика, тезауруса (наукоємних продуктів)/ словника,
атласу (наукоємних продуктів)

За умови передачі друкованих видань та електронних копій до наукової
бібліотеки За 1 др. арк./За
1 др. арк. на всіх авторів:
на всіх авторів без виконання умови передачі:
50 год 25 год
50 год 25 год
80 год 40 год
15 год 5 год
5 год 2 год

Опублікування монографії, довідника, словника, атласу, бібліографічного покажчика, тезауруса, які отримували рекомендацію до друку в
іншій установі, крім НУБіПУ

За 1 др. арк. на всіх
авторів:
3 год/5 год/3 год/2 год
1 год

0

1563

0
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Показник

Опублікування статті у наукових журналах, що
входять до міжнародних науко метричних баз
(SCOPUS та Web of Science);
опублікування статті (яка містить
експериментальні дослідження) в інших
зарубіжних наукових журналах;
опублікування статті (яка містить
експериментальні дослідження) у співавторстві
зі студентами в інших зарубіжних наукових
журналах

Термін виконання

З урахуванням показника
SNIP для журналу: 300
год (за статтю, написану мовами ООН, крім
російської, в журналі з
показником вище 5); 250
год (за статтю, написану
іншими мовами крім рос.,
в журналі з показником
від 1 до 5); 200 год (за
статтю рос., укр. мовами,
в журналі з показником
нижче 1) 50 год/55 год
Наявність h-index за даними наукометричної
100 год, якщо показбази Scopus (за наявності електронного поник h-index працівника
силання на веб-сторінках міжнародної
збільшується на 1
наукометричної бази)
впродовж діючого року
порівняно з h-index за
попередній рік
Наявність h-index за даними науко метричної
30 год, якщо показбази Google Scholar (за наявності електронного ник h-index працівника
посилання на веб-сторінках міжнародної науко збільшується на 1
метричної бази)
впродовж діючого року
порівняно з h-index за
попередній рік
Опублікування статті:
За 1 статтю на всіх
у фахових журналах та збірниках наукових
авторів:
праць за переліком Департаменту атестації
кадрів МОНУ;
30 год
за умови подання статті з перекладом на іноземну мову у фахові видання
університету;
40 год
у разі підготовки статті у співавторстві зі
студентами у фахових журналах та збірниках
наукових праць за переліком Департаменту
35 год
атестації кадрів МОН України;
за умови подання статті з перекладом на
іноземну мову у фахові видання університету 45 год
Публікації в наукових журналах, які входять
50 год за публікацію на
до інших науко метричних баз даних
всіх авторів
Отримання Державної премії України в галузі 500 год за 1 премію кожнауки і техніки або Державної премії ім. Т.
ному з авторів
Шевченка
Підготовка документів на отримання
100 год за 1 премію на всіх
Державної премії України в галузі науки і
авторів
техніки або Державної премії ім. Т. Шевченка
Отримання премій за наукові досягнення
100 год за 1 премію кож(міжнародні, галузеві, відомчі тощо)
ному з авторів
Отримання вченими:
державних премій, премій та грантів Президента України, премій КМУ, премій і стипендій 500 год кожному з авторів
Верховної ради України;
премій Національної та галузевих АН України 250 год кожному з авторів

Кількість балів
(n = 1774)

0

0

0

0

50
0

0
0

0
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Показник

Підготовка документів на отримання молодими
вченими державних премій, премій та грантів
Президента України, премій КМУ, премій
Національної та галузевих академій наук
України та премій і стипендій ВР України
Підготовка всеукраїнських, регіональних
науково-практичних конференцій з проблем
вищої освіти і науки, проблем відповідних галузей та інших напрямів, які проведено на базі
НУБіП України у звітному році

Підготовка всеукраїнських, регіональних
науково-практичних семінарів з проблем
відповідних галузей та інших напрямів, які
проведено на базі НУБіП України
Створення наукового видання, що входить до
переліку фахових видань, затвердженого Департаментом атестації кадрів МОН України
Закордонне стажування/відрядження НПП для
проведення наукової та викладацької роботи
Підготовка міжнародних науково-практичних
конференцій з проблем вищої освіти і науки, проблем відповідних галузей та інших
напрямів, які проведено на базі НУБіП
України у звітному році. Підготовка за участі
іноземних учасників науково-практичних
семінарів (круглих столів) з проблем
відповідних галузей та інших напрямів, які
проведено на базі НУБіП України у звітному
році. Участь НПП в складі організаційних
комітетів міжнародних конференцій, що проводяться за межами України (університет є
співорганізатором конференції)
Підготовка студентів для участі у грантових
програмах на отримання стипендій на навчання
та стажування у закордонних вузах-партнерах

Підготовка студентів-учасників міжнародних
наукових студентських олімпіад та
конференцій (за наказом ректора):
за умов безпосередньої участі студента у заході
з виїздом за кордон;
за умов безпосередньої участі студента у
заході з виїздом за кордон в країни СНД;
дистанційних
Підготовка студентів-призерів міжнародних
наукових студентських олімпіад, освітньонаукових конкурсах, визнаних МОН України,
мистецьких та творчих конкурсів (медалі,
грамоти, дипломи), визнаних Міністерством
культури України (за наказом ректора):

Термін виконання

Кількість балів
(n = 1774)

50 год за 1 премію на всіх
авторів
0

100 год за захід на всіх
виконавців (За умов
передачі до відділу НТІ
інформаційного листа,
матеріалів конференції та
її рішення в електронному
вигляді)
40 год за захід на всіх
виконавців

400 год на всіх виконавців
у рік створення
300 год за 3 міс і більше
100 год до 3 місв перебування і менше
300 год за захід на всіх
виконавців
(За умов передачі
до відділу НТІ
інформаційного листа,
матеріалів конференції та
її рішення в електронному
вигляді)
100 год за захід на всіх
виконавців
30 год за захід на всіх
виконавців
60 год за 1 студента за
умови отримання гранту
та наявності наказу на
направлення на навчання
(стажування)
За 1 студента:

50 год
30 год
15 год
І місце – 250 год
ІІ місце – 200 год
ІІІ місце – 150 год

0

0

0

100

0

0

0
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Показник

за умов безпосередньої участі студента у
заході з виїздом за кордон;
за умов безпосередньої участі студента у
заході з виїздом за кордон в країни СНД;
дистанційних

Термін виконання

Кількість балів
(n = 1774)

І місце – 100 год
ІІ місце – 75 год
ІІІ місце – 50 год
0
І місце – 40 год
ІІ місце –30 год
ІІІ місце – 20 год

Підготовка студентів учасників ІІ етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади

10 год за 1 студента

Підготовка студентів учасників ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих, технічних та
гуманітарних наук МОНУ

10 год за 1 студента

0

0

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади:
за І місце
200 год
за ІІ місце
150 год
за ІІІ місце
100 год

0

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук МОН
України (згідно наказу МОН України):
за І місце
за ІІ місце
за ІІІ місце

0
200 год
150 год
100 год

Підготовка та видання підручника з грифом
МОН/рішенням Вченої ради
Університету (у тому числі електронних):
підготовка та видання підручника іноземною
мовою з грифом МОН/ рішенням Вченої ради
Університету

За умови передачі друкованих видань підручника
та його електронних копій
до наукової бібліотеки
НУБіП України. За 1 ум.
др. арк. на всіх авторів 50
год/60 год

0

Підготовка та видання навчального посібника
з грифом МОН/рішенням Вченої ради
Університету (у тому числі електронних):
підготовка та видання навчального посібника
з грифом МОН/рішенням Вченої ради
Університету іноземною мовою

За умови передачі друкованих видань навчального посібника з
грифом МОН/рішенням
Вченої ради Університету
(не менше 5 прим.) та
його електронних копій
до наукової бібліотеки
НУБіП України
За 1 ум. др. арк. на всіх
авторів: 45 год/50 год

0

Перевидання підручників, посібників,
словників, довідників (навчальних видань) у
рік перевидання за умов рецензування членами експертної комісії (згідно положення про
навчальні видання Університету)

За умови передачі друкованих видань підручників,
посібників, словників,
довідників (не менше 5
прим.) та їх електронних копій до наукової
бібліотеки НУБіП
України 5 год за 1 др. арк.
на всіх авторів

0
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Показник

Створення наукового об’єкта, що становить
національне надбання
Підготовка і подання науково-інноваційного
проекту до Наукового парку НУБіП України

Відкриття спеціальності у НУБіП України,
за якою можна здійснювати підготовку
кандидатів та/або докторів наук

Відкриття (перереєстрація) спеціалізованої
вченої ради у НУБіП України
Участь у роботі спеціалізованої вченої ради
НУБіП України (за одного здобувача за умов
участі у засіданні):
голова спеціалізованої вченої ради
член спеціалізованої вченої ради
вчений секретар спеціалізованої вченої ради
Участь секретаря у роботі вченої ради факультету/ННІ
Супровід попереднього захисту дисертації секретарем науково-технічної/наукової ради
Керівництво науково-дослідною роботою
студентів під час виконання НДР, за умов залучення студента до виконання НДР з оплатою
праці;
Керівництво підготовкою доповідей студентів
на конференцію (за наявності сертифікату
учасника):
міжнародну
всеукраїнську
Керівництво підготовкою студентських наукових робіт на міжвузівські студентські наукові
конкурси:
за участь, які не зайняли призові місця
за отримання І місця /ІІ місця/ ІІІ місця
Участь спортсмена секції в/на: Олімпійських
іграх, Параолімпійських іграх, Чемпіонатах
Світу, Європи, Всесвітній та Всеукраїнській
універсіаді, Європейських іграх, етапах
Кубків Світу та Європи, Чемпіонату України
з видів спорту, які проводяться або визнані
Міністерством молоді та спорту України,
чемпіонатах світу та Європи серед студентів,
юніорів у складі збірної команди України
Підготовка студентів, які отримали нагороди, на: міжнародних спортивних змаганнях,
в тому числі які проводяться або визнані
Міністерством молоді та спорту України:
Олімпійських Іграх, Параолімпійських Іграх,
Чемпіонатах Світу, Всесвітній Універсіаді, етапах Кубків Світу Чемпіонати Світу;

Термін виконання

3000 год на всіх виконавців у рік створення
30 год на всіх авторів за
1 проект; 150 год на всіх
авторів за 1 проект за
умов позитивного рішення
НТР наукового парку
НУБіПУ
50 год на кожного виконавця у рік відкриття, але
не більше трьох осіб (за
поданням декана факультету/ директора ННІ)
50 год на голову ради у
рік створення
50 год на секретаря ради у
рік створення
5 год
3 год
20 год
20 год
20 год за 1 здобувача за умови наявності
супровідної
документації

Кількість балів
(n = 1774)

0

0

0

0

20 год керівнику науководослідної роботи студента

5 год
3 год

5 год
50 год/40 год/30 год
Викладачу-тренеру, що
підготував спортсмена
(згідно з протоколами
змагань) – 200 год за кожний захід

61

0
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Продовження табл. 2
Показник

Європи, Європейських іграх, Чемпіонатів
Європи, етапах Кубків Європи;
Чемпіонату України та Всеукраїнській
Універсіаді

Підготовка та проведення заходів, щодо залучення іноземних громадян до освітніх програм
НУБіП (за наявності наказу про зарахування
студента та подання міжнародного відділу)
Міжнародна акредитація освітніх програм
університету

Термін виконання

Кількість балів
(n = 1774)

Викладачу-тренеру, що
підготував спортсмена за
фактичними затратами
часу, але не більше 300 год
на навчальний рік, за умов
наявності медалей, кубків,
грамот: 1 місце – 1000 год
2 місце – 700 год
3 місце – 500 год
1 місце – 700 год
2 місце – 500 год
3 місце – 300 год
1 місце – 500 год
2 місце – 300 год
3 місце – 200 год

0

50 год за одного студента
денної форми навчання;
30 год за одного студента
заочної чи дистанційної
форми навчання; 30 год
за слухача підготовчого
відділення; 100 год у рік
проведення акредитації, за
наявності сертифіката

0

Наукова робота (план 13 % на рік)
НДР за державною тематикою: науковий керівник, відповідальний виконавець,
виконавці окремих розділів

10 год на всіх виконавців
за кожні 10 000 грн

Підготовка та подача проекту НДР для
фінансування з державного бюджету

50 год за 1 проект на
всіх виконавців за умов
проходження 1-го етапу
конкурсного відбору

НДР за ініціативною тематикою: науковий
50 год за рік на всіх
керівник, відповідальний виконавець та
виконавців
виконавці окремих розділів за умови державної
реєстрації та наявності звітів, затверджених на
науково-технічних радах НДІ

0

0

0

Перевидання словників, довідників
(наукоємних продуктів, у рік перевидання,
за умов рецензування членами експертної
комісії (згідно положення про наукові видання
Університету)

За умови передачі друкованих видань словників,
довідників (не менше 5
прим.) та їх електронних копій до наукової
бібліотеки НУБіП
України 5 год за 1 др. арк.
на всіх авторів

0

Опублікування тез доповідей

5 год на всіх авторів за 1
публікацію, більше 50 год

15

Наукові доповіді на міжнародних
За 1 доповідь на всіх
конференціях, симпозіумах, семінарах за умови авторів:
виїзду за кордон:
на пленарному засіданні
50 год
на секціях
20 год

20

270

ISSN 0049-6804. «Врачеб. дело». 2017, № 7

СЕКЦІЯ 4

Закінчення табл. 2
Показник

Наукові доповіді на міжнародних та
всеукраїнських конференціях, симпозіумах,
семінарах на території України
Наукові доповіді на вузівських конференціях,
симпозіумах, семінарах

Термін виконання

За 1 доповідь на всіх
авторів 10 год
За 1 доповідь на всіх
авторів 5 год

Кількість балів
(n = 1774)

40
15

Відповідно до зазначених позицій, значущими для переукладання угод з викладачами цього ВНЗ є отримання державних премій, нагород, створення інноваційних закладів, публікація в наукометричних вітчизняних та зарубіжних виданнях, видрук підручників і посібників, керівництво держбюджетною та
госпрозрахунковою темою, що є практично недосяжним для звичайного викладача. Реально набрати бали за публікації, стажування, участь та проведення конференцій, підготовка студентів до участі у конкурсах і змаганнях.
Висновки. Реформування вищої школи, нові цілі освіти орієнтовані на підготовку сучасних фахівців не відповідають традиційній організаційній культурі ВНЗ.
Це є однією із причин складності адаптації освітніх організацій до обставин, викликаних різкими змінами зовнішніх умов, а також виникненням супротиву управлінським інноваціям. Організаційна культура ВНЗ має носити інноваційний характер: залучати до нової освітньої ідеології, забезпечувати сприйняття учасників
освітнього процесу нових ідей, технологій; підтримувати інновації; створювати умови для розвитку творчих здібностей і реалізації креативного потенціалу тощо [4, с.
88–92]. Проте організаційна культура ВНЗ не завжди відповідає сучасним освітнім
потребам суспільства та обумовлюється існуванням «культурного розриву», що
виражається у відмінностях між наявними та бажаними культурними нормами і
цінностями учасників освітнього процесу, відображення цілісної орієнтації особистості, закріплених в мотивах, знаннях, уміннях і навичках, зразках і нормах
поведінки. Усталені внутрішньо організаційні ролі продовжують забезпечувати
функціонування традиційної організаційної культури, одночасно вступаючи в протиріччя з управлінськими інноваціями нової організаційної культури ВНЗ. Зазначені розходження негативно позначаються на організаційній культурі ВНЗ та виступають ресурсом супротиву управлінським інноваціям [7, c. 66; 9, c. 190–193].
Причинами супротиву управлінським інноваціям у ВНЗ є базові установки
існуючої організаційної культури, які не сприяють її розвиткові; протиріччя інновації з особистісними цілями, інтересами суб’єктів освітнього процесу; недостатня усвідомленість необхідності змін; недостатня демонстрація позитивних
змін в мисленні та поведінці працівників; існування стійкої соціальної динаміки
педагогічного колективу щодо несприйняття та прагнення нейтралізації інноваційних змін; відсутність довіри до керівників; недостатня увага до «людського
чинника», що призводять до буксування, прихованого чи відкритого протистояння новим ініціативам освітнього менеджменту [5, 8].
Л. Сергеєва [9, с. 192–193], розглядаючи ВНЗ як поліфункціональну соціальнопедагогічну систему, вважає, що для забезпечення якості, оптимального функціонування, вдосконалення і розвитку організаційної культури необхідна трансформація управлінської культури як сукупності управлінських відносин і управлінської
діяльності, зокрема постійний розвиток професійно-особистісних якостей суб’єктів
освітнього процесу, організація навчанню професіоналізму, вдосконалення і корекція діяльності шляхом здійснення постійного моніторингу, консалтингової
діяльності при реалізації модеративних блоків розвиваючої діяльності; розвиток
внутрішньо корпоративної культури ВНЗ, що дозволяє акцентувати увагу на ціннісних орієнтаціях, створенню сприятливого мікроклімату, сприяння професійноособистісному саморозвитку; розвиток командного принципу роботи для вирішення конкретних завдань і проектів; покращення горизонтальних потоків
інформації; реалізація кодексу корпоративної поведінки, стратегія формування
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корпоративної культури, її адаптація до умов ВНЗ, спонукання відчуття елітарності; забезпечення суб’єктів освітнього процесу актуальною, повною, достовірною
інформацією, необхідної для забезпечення інноваційних процесів у ВНЗ.
Значні навантаження на педагогічних працівників, зумовлені необхідністю
оволодіння інноваціями як складовою професійної культури, можуть призводити
до швидкого розвитку перевтомлення та професійного вигорання. Надійність
професійної діяльності педагогічних працівників, збереження їхнього психічного
здоров’я досягається формуванням моральних і психологічних якостей; всебічним
розвитком вольових якостей (цілеспрямованості, активності, самоволодіння, витримки, наполегливості); розвитком здатності до оптимальної мобілізації можливостей особистості та самоконтролю, професійного мислення та набуття досвіду
подолання перешкод при роботі в складних та особливих умовах, стійкості до
монотонії в щоденній діяльності; створенням в колективі психологічно сприятливих умов для професійної діяльності ділова атмосфера, взаємна підтримка,
справедлива вимогливість тощо); розвиток емоційної компетентності, як здатності управляти власними емоціями, розпізнавати емоції інших і вибудовувати взаємодію, створювати основу позитивної емоційної атмосфери, що спонукає працівників до ефективної діяльності, креативності та максимальної особистісної
ефективності [6, с. 274–275; 11, с. 318–320].
Подяка ВНЗ, які беруть участь в авторському проекті.
Список літератури
1. Екстремальні умови: [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://subject.com.ua/
political/dict/480.html.
2. Екстремальні, субекстремальні та особливі умови: [Електронний ресурс]. – Режим доступу
http://ebooktime.net/book_333_glava_70_2.9.4.html.
3. Євтух М. Б., Терентьєва Н. О. Лідерство в освіті – декларація чи реальність // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць: Наук. записки Рівненського держ. гуманітарного ун-ту. – 2015. – Вип. 12 (55), Ч. 1. – С. 34–43.
4. Євтух М. Б., Яшник С. В. Інноваційна діяльність в освіті: становлення гуманістичної парадигми // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер.:
Педагогіка, психологія, філософія. – 2017. – Вип. 38. – С. 86–94.
5. Коттер Дж. П. Впереди перемен / Пер. с англ. Джон П. Коттер. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2011. – 256 с.
6. Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах: Навч. посібник. – К., Ніка-Центр, 2006. –580 с.
7. Кудрявцев Д. И. Традиционная организационная культура ВУЗА как ресурс сопротивления
управленческим инновациям // Теория и практика общественного развития. – 2011. –
№ 2. – С. 65–70.
8. Осейко Н. Диагностика организационной культуры как инструмент управления изменениями [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-xecutive.ru/community/
magazine/1122152-diagnostika-organizatsionnoi-kultury-kak-instrument-upravleniyaizmeneniyami-luchshaya-statya-01-07-09-09-v-tvorchestve-bez-kupur.
9. Сергеева Л. Б. Детерминанты развития управленческой культуры в вузе // Педагогическое
образование в России. – 2014. – № 6. – С. 190–193.
10. Терентьєва Н. О. Професійна діяльність викладача ВНЗ – постійне перебування в екстремальних умовах // Особистість в екстремальних умовах: Матеріали VIII Всеукр. наук.практ. конф. (Львів, 12 трав. 2017 р.). – Львів: ФОП Корпан Б. І., 2017. – С. 45–48.
11. Яшник С. В. Емоційна компетентність у структурі управлінської культури // Наук. вісн.
Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер.: Педагогіка, психологія,
філософія. – 2015. – Вип. 230. – С. 313–321.
ОСОБЕННОСТИ СОХРАНЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА В УСЛОВИЯХ РЕЙТИНГОВАНИЯ
Н. А. Терентьєва, С. В. Яшник (Чернигов, Киев)
Целью статьи является исследование факторов стрессогенности профессорскопреподавательского состава высших учебных заведений страны. Используется комплекс обще-
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научных методов: соответствующих методологическому и практическому концептам пилотного исследования, основанного на таких подходах как целостный, системный, синергетический,
комплексный, деятельностный, культурно-антропологический и др. Представлены сведения о
рейтинге профессорско-преподавательского состава университетов, в которых работают авторы
публикации. Рейтингование представлено в виде управленческой инновации, которую поддерживают или игнорируют преподаватели вузов. Некоторые позиции рейтинга практически
недостижимы для преподавателей, другие реальны как для преподавателей с научными званиями и учёными степенями, так и без. Деятельность преподавателя рассматривается как деятельность в особенных условиях: вызывающих стрессы, конфликты, психосоматические проявления и др. Выбрана научная деятельность, так как она обеспечивает создание нового
знанниевого продукта, являющимся достаточно сложным и требующим интеллектуальных и
временных ресурсов, которых не хватает за 10 учебных месяцев для создания учебника, монографии, диссертации, разработки гостемы и др. Оптимизация собственной деятельности является ключевым заданием для отечественных преподавателей, деятельность которых предусматривает и презентационные официальные научные мероприятия.
Ключевые слова: психическое здоровье преподавателей, особенные условия, экстремальные
условия, стрессогенные факторы, преподавательская деятельность, научная работа, рейтинги.
FEATURES OF MAINTENANCE OF MENTAL HEALTH OF TEACHERS IN RATINGS
Nataliia Terentieva1, Svitlana Yashnyk2 (Chernihiv, Kyiv; Ukraine)
1

Chernihiv National Pedagogical University named after Taras Shevchenko; 2National University
of Life and Environmental Science of Ukraine

The aim of the paper is studying of factors of stress of lecturers in higher educational institutions
of the country. Used a complex of general scientific theoretical methods, which correspond to the
methodological and practical concepts of the pilot research, based on interrelated basis of such approaches as integral, systemic, synergetic, complex, activity approach, cultural-anthropological and
others. Provided information about the ratings of the teaching staff of the universities where work
authors of the publication. Ranking is presented as managerial innovation, which either supported or
ignored by university lecturers. Some positions of ratings are as practically inachievable to teachers,
others are real for being achieved for teachers with academic degrees as well as without ones. The
activities of the teacher are considered as activities in special conditions that cause stress, conflict,
psychosomatic manifestations, etc. Scientific activity is chosen because it certifies creating a new
knowledge product, which is quite complicated and demanding intellectual and time resources, where
10 academic months are not enough to complete a textbook, a monograph, dissertation research,
development of the state budget theme, etc. Social meaning: optimizing own activity is a key task of
modern scientists, whose activities are foreseens a series of representative official scientific events.
Key words: mental health of teachers, special conditions, extreme conditions, stress factors,
teaching activity, scientific work, new knowledge product, rating.
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ПСИХІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА ДЕТЕРМІНАЦІЯ СХИЛЬНОСТІ
ПІДЛІТКІВ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ (СУЧАСНИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД)
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка <duran2004@ukr.net>
У дослідженні проаналізовано медико-психологічні особливості детермінації девіацій
поведінки підлітків, виявлено й описано соціально-психологічні та особистісні чинники,
які впливають на динамічні показники психічного благополуччя підлітків з девіантною
поведінкою, розроблено психокорекційну програму для підлітків з девіантною поведінкою.
За результатами дослідження встановлено, що суттєвими факторами зростання
девіантної поведінки підлітків та зниження переживання психічного благополуччя є
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непідготовленість батьків до дорослішання і більшої самостійності дитини та неконструктивна педагогічна позиція, характер спілкування вчителів та учнів. Отже,
психокорекційна програма повинна включати в себе психологічну роботу з усією родиною,
групову особистісно-орієнтовану психотерапію і корекцію/зміну методики викладання
і стилю спілкування викладача і учня.
Ключові слова: підліток, мотивація, девіантна поведінка, психокорекційна програма,
психологічна допомога.

Мета дослідження: вивчення детермінації схильності підлітків до девіантної
поведінки; розробка психокорекційної програми з підвищення якості переживання психічного благополуччя для підлітків з девіантною поведінкою.
Методологія. Блок методик, використаних у дослідженні, включав авторські
методики вивчення характеру переживання психічного благополуччя; анкету «Мотиви навчальної діяльності» І. В. Лавровської; методику «Мотивація досягнення
успіху» Т. Елерса; методику «Оцінка потреби у схваленні»; методику «Шкала
особистісної та реактивної тривожності» Ч. Спілбергера – Ю. Л. Ханіна; методику «Діагностика стану агресії» А. Басса й А. Дарки. Вибірку склали 184 підлітка
з Київа та Львіва.
Bисновки. У сучасному українському суспільстві стрімко зростає кількість
девіантних підлітків, крім того, йде тенденція омолодження цього явища, що
пов’язано з багатьма факторами (одним з таких факторів є незнання батьками
правил поведінки з підлітками, їх непідготовленість до входження підлітка у доросле життя. Ще одним суттєвим фактором є застарілі, неактуальні методи виховання та навчання в навчальних закладах нашої країни) [1, 4].
Основними сферами психологічної допомоги щодо попередження схильності
підлітка до девіантної поведінки і підвищення якості переживання ними психічного благополуччя виступають сім’я та навчальні заклади [1, 2, 5].
Психолого-педагогічну допомогу можна розглядати як комплекс соціальнопсихологічних і педагогічних заходів, що спрямовані на виявлення і виправлення
умов, які сприяють проявам девіантної поведінки; створення передумов попередження відхилень у поведінці, сприятливого соціально-психологічного клімату в
мікросоціальному оточенні дитини, можливостей для самореалізації особистості
у суспільстві; підвищення мотивації до самореалізації [2, 3, 5].
Психологічну допомогу можна реалізовувати за двома взаємопов’язаними
напрямами: по-перше, це психологічна превенція, або попередження, по-друге, це
психологічна інтервенція, тобто подолання, корекція, реабілітація.
Принципи попередження нерозривно пов’язані з процесом соціалізації особистості і залежать від таких умов: комплексність, послідовність, диференційованість, своєчасність, пріоритет превентивності соціальних проблем, а також прогностичність.
Проведена експериментальна робота дає підстави зробити висновки про те,
що психологічна робота з усією родиною, групова особистісно-орієнтована психотерапія і корекція/зміна методики викладання і стилю спілкування викладача
і учня забезпечують необхідну єдність формування високої мотивації підлітків у
процесі навчання.
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ПСИХИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И ДЕТЕРМИНАЦИЯ СКЛОННОСТИ
ПОДРОСТКОВ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ (современный украинский опыт)
Е. М. Прокопович, Т. М. Траверсе, Е. В. Крайніков (Киев)
В исследовании проанализированы медико-психологические особенности детерминации
девиаций поведения подростков, выявлены и описаны социально-психологические и личностные факторы, которые влияют на динамические показатели психического благополучия подростков с девиантным поведением, разработаны психокоррекционные программы для подростков с девиантным поведением. В результате исследования установлено, что существенными
факторами роста девиантного поведения подростков и снижения переживания психического
благополучия является неподготовленность родителей к взрослению и большей самостоятельности ребёнка и неконструктивная педагогическая позиция, характер общения учителей и
учеников. Таким образом, психокоррекционная программа должна включать в себя психологическую работу со всей семьей, групповую личностно-ориентированную психотерапию и коррекцию/изменение методики преподавания и стиля общения преподавателя и ученика.
Ключевые слова: подросток, мотивация, девиантное поведение, психокоррекционная программа, психологическая помощь.
MENTAL WELL-BEING AND DETERMINATION OF ADOLESCENTS’ INCLINATION
TO DEVIANT BEHAVIOR (the modern Ukrainian experience)
E. М. Prokopovich, T. M. Traversay, E. V. Krainikov (Kyiv)
Taras Shevchenko National University of Kyiv
The paper analyzed the medical and psychological characteristics of the determination of adolescents’
behavioral deviations, identified and described social psychological and personal factors that affect the
dynamic indicators of deviant adolescents’ mental well-being, developed the psycho-corrective programs
for deviant adolescents. The investigation found that significant factors underlying growth of adolescents’
deviant behavior and decline in mental well-being is due to their parents’ attitude towards the child’s
growing up and greater independence, as well as non-constructive pedagogical position, the specifics of
communication between teachers and pupils. Thus, a psycho-correctional program should include psychological work with the whole family, group personality-oriented psychotherapy and modification of
the teaching and communication style in the dialogue between teachers and pupils.
Key words: adolescent, motivation, deviant behavior, psycho-correction program, psychological
help.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЖІНОК,
ЯКІ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА:
АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
Міжрегіональна академія управління персоналом <voice-che@ukr.net>
Дослідження присвячене виявленню психологічних особливостей жінок, які пережили
насильство в сім’ї. Вибір об’єкта дослідження зумовлений актуальним запитом, спричиненим підвищенням рівня агресії в українському соціумі, зокрема й у сім’ї. Окреслена
проблема не є новою в українській науковій царині, однак уперше дослідження здійснюється
на підґрунті виявлення стереотипних емоційних реакцій, які визначають рівень
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адаптивності особистості. Так, емпіричним шляхом доводиться домінування дисфоричного та рефрактерного типів емоційного реагування досліджуваних на зовнішні стимули. За результатами дослідження вказується: жінки, які пережили сімейне насильство,
схильні до хворобливо-зниженого настрою. Зазначене зумовлює високий рівень соціальнопсихологічної дезадаптивності, основними чинниками якої, за результатами дослідження,
є: занижена самооцінка, неприйняття інших; емоційний дискомфорт; залежність від
інших; прагнення до підпорядкованості, пасивність у вирішенні проблем, уникнення
труднощів. Обґрунтоване основне завдання психокорекції: орієнтація на формування
адаптивних форм поведінки, позитивного емоційного реагування, зниження тривожності,
невпевненості та сенситивності – не викликає заперечень. Виявлення ефективних методів
психопрофілактики й упровадження світової практики корекції віктимної поведінки
жінок є актуальною перспективою подальших наукових пошуків.
Ключові слова: сімейне насилля, тип емоційного реагування, чинники дезадаптації,
психокорекція, символдрама.

Мета дослідження: виявити психологічні особливості жінок, які пережили
сімейне насильство, обґрунтувати програму корекції їхнього емоційного стану.
Методологія. Дослідження здійснювалося протягом 2015–2016 рр. Вибірку
склали 57 жінок, із яких 26 – жертви сімейного насилля, 31 – представниця благополучних сімей. Емпіричним шляхом були досліджені особливості емоційного
профілю та ефективність соціально-психологічної адаптації представниць обох
груп. Методичний інструментарій відповідав критеріям валідності та надійності
психодіагностики особистості. Для дослідження емоційної сфери жінок використовувалася методика В.В. Бойка «Тип емоційної реакції на вплив стимулів довкілля», для виявлення рівня адаптації – «Опитувальник соціально-психологічної
адаптації» К. Роджерса, Р. Даймонда (в адаптації О. Осницького). На підґрунті
зіставлення вибірок, шляхом застосування t-критерію Стьюдента були виявленні
статистично значущі відмінності жінок, які пережили насильство.
Результати та висновки. Дослідження базувалося на системному підході до трактування соціально-психологічної адаптації особистості [1, 3]. Розглядаючи особистість жінки-жертви як складну саморегульовану систему, ми виходили із положення про те, що схильність до віктимної поведінки формується у процесі розвитку
особистості шляхом закріплення стереотипних емоційних реакцій людини, які впливають на спрямованість особистості й визначають рівень її адаптивності [2].
Порівняння результатів дослідження психологічних особливостей жінок із
благополучних сімей та жінок-жертв насилля дало змогу виявити такі психологічні особливості:
– жінки, які пережили насильство, мають більш інтенсивні негативні емоційні
реакції на довколишні події порівняно із жінками з благополучних сімей;
– для жінок із благополучних сімей притаманні ейфоричний та пасивний типи
емоційного реагування на зовнішні стимули, що забезпечує їм здатність переключатися на позитивні емоції, спокійно, виважено реагувати на ситуації соціальної взаємодії; їм притаманна схильність до партнерства в міжособистісній взаємодії.
– жінки, які пережили насильство схильні до застрягання в негативних психоемоційних станах, мають низький рівень соціально-психологічної адаптованості, відчувають труднощі у взаємодії із соціальним оточенням;
– жінки зазначеної соціальної групи потребують психологічної допомоги, спрямованої на формування адаптивних форм поведінки, позитивного емоційного
реагування, оптимізму, самоприйняття та прийняття інших, лідерських якостей, здатності до саморегуляції, орієнтації на відповідальність та компетентність, а також зниження тривожності, невпевненості та сенситивності.
Здійснене дослідження дає підстави для висновку про необхідність реалізації
програми психокорекціної роботи із зазначеною соціальною групою на підґрунті
глибинно-орієнтованих методів, таких як кататимно-імагінативна психотерапія
(символдрама), арт-терапія.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЖІНОК, ЯКІ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ
СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА, АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
Н. М. Черемшинська (Киев)
Исследование посвящено выявлению психологических особенностей женщин, переживших
насилие в семье. Выбор объекта исследования обусловлен актуальным запросом, вызванным повышением уровня агрессии в украинском социуме, в том числе и в семье. Свидетельством этого
является увеличение обращений женщин-жертв в социальные службы. Самостоятельно они не
могут предотвратить проявления насилия, таким образом, это научное изыскание приобретает
особую значимость. Обозначенная проблема не является новой в украинской науке, однако впервые исследование осуществляется на основе выявления стереотипных эмоциональных реакций,
определяющих уровень адаптивности личности. Так, эмпирическим путём определено доминирование дисфорические и рефрактерного типов эмоционального реагирования исследуемых на внешние стимулы. Это даёт основания для обобщения: женщины, пережившие семейное насилие,
склонны к болезненно-пониженному настроению. Указанное обусловливает высокую уровень
социально-психологической дезадаптивности, основными факторами которой, по результатам
исследования, являются: заниженная самооценка, неприятие других; эмоциональный дискомфорт;
зависимость от других; стремление к подчинённости, пассивность в решении проблем, избегание
трудностей. Таким образом, обоснованная нами основная задача психокоррекции: ориентация на
формирование адаптивных форм поведения, положительного эмоционального реагирования, снижение тревожности, неуверенности и сенситивности – не вызывает возражений. Выявление эффективных методов психопрофилактики и внедрения мировой практики коррекции виктимного
поведения женщин является актуальной перспективой дальнейших научных поисков.
Ключевые слова: семейное насилие, тип эмоционального реагирования, факторы дезадаптации, психокоррекция, символдрама.
THE PECULIARITIES OF EMOTIONAL CHARACTERISTICS OF WOMEN WHO
SURVIVED DOMESTIC VIOLENCE. THE TASKS OF PSYCHO-CORRECTION
N. М. Cheremshynska (Kyiv, Ukraine)
Interregional Academy of Personnel Management
The research is aimed at analyzing the psychological characteristics of women who survived
domestic violence. The choice of the object of research is due to the high level of aggression in the
Ukrainian society, in particular, in the families. The outlined problem is not that new for Ukrainian
scientists, however, for the first time, the research is carried out on the basis of revealing stereotypical
emotional reactions that determine the level of adaptability of an individual. Thus, the domination
of dysphoric and refractory types of emotional responses to external stimuli was empirically proved.
According to the study, women who survived domestic violence are prone to morbidly diminished
mood. The above mentioned determines a high level of socio-psychological maladaptation, the main
factors of which, according to the results of the study, are: low self-esteem, rejection; emotional
discomfort; dependence on others; desire for subordination, passivity in problem-solving, escape from
difficulties. The main task of psycho-correction is substantiated: orientation towards the formation
of adaptive forms of behavior, positive emotional response, reduction of anxiety, insecurity, and
sensitivity. Elaboration of effective methods of psychoprevention and implementation of the world
practice of women’s victim behavior/mentality correction is an actual prospect for the further
scientific research.
Key words: family violence, type of emotional response, factors of maladaptation, psychocorrection,
symbolic drama.
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