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СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Вельмишановні колеги, вітаємо Вас на сторінках другого номеру Між-
народного журналу загальної та медичної психології. Цей поточний ви-
пуск є першим у 2019 році. 

Минулий рік був плідним на проекти, зокрема дві потужні осінні 
міжнародні науково-практичні конференції: «Психоонкологія-2018» та  
“2018-Ukrainian Mental Health Conference” (10-12 жовтня 2018 року), орга-
нізація  відкритої демо-лекції «Tравма і хронічний біль» Маг. Томаса Вебе-
ра - директора Інституту нейропсихотерапії, Австрія. 

В дійсному виданні редакційна колегія презентує вибрані статті авто-
рів, які розмірковують та фундаменталізують навколо важливих питань 
психологічної практики, професійної підготовки та сертифікації окремих 
видів діяльності надавачів психологічних послуг.

Слідуючи тенденціям в вищій освіті в Україні, зокрема посилення про-
фільності ВНЗ, актуалізації наукових шкіл, Національний медичний універ-
ситет імені О.О. Богомольця, народжений в лоні Європейської медицини, 
сповідує високі стандарти науки, її дієвих, прикладних та практичних ас-
пектів. 

У зв’язку з цим, кафедра загальної і медичної психології НМУ започат-
ковує традицію презентації на сторінках журналу провідних наукових шкіл 
України, їх авторів та засновників, як реальних носіїв теорії, методології та 
методів. Безсумнівно ми маємо на меті висвітлювати здобутки наукових 
шкіл в царині медико-психологічної практики. 

На сторінках цього випуску ми з радістю презентуємо історико-психо-
логічні, концептуальні статті з  проблем методології та практики глибин-
ного пізнання психіки в традиціях наукової школи академіка Тамари Се-
менівни Яценко, та святкуємо разом із засновницею та її учнями 40-річчя 
Школи. 

Впевнений, що психологічна наука зароджується в теорії, але оновлю-
ється та відроджується, передусім,  в практиці. За законами діалектики 
кількість наших зусиль неодмінно потенціює якість.

Якість надання освітніх та психологічних послуг в Україні має стати на-
шою професійною метою та спільним результатом. 

З повагою, головний редактор
Професор Михайло Матяш 
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ВСТУП.
Здоров’я дітей та молоді є най-

важливішою складовою національної 
безпеки будь-якої країни, запорукою 
існування людства взагалі. За остан-
німи демографічними розрахунками 
приріс населення уповільнюється, і в 
2030 році природний приріст дорів-
нюватиме природному зменшенню. 
Людство почало замислюватися над 
глобальними проблемами планети 
Земля: засміченням атмосфери та во-
дойм, спустошенням надр, знищен-
ням флори та фауни. Дуже важливо, 
хто саме в подальшому буде опікува-
тися нашою планетою. Тому саме час 
зосередитися на створенні сприятли-
вих умов для безпечного та гармо-
нійного розвитку людства, настав час 
звернути увагу та робити інвестиції у 
здоров’я дітей та підлітків.

Важливість піклування про здо-
ров’я дітей для держав-членів ВООЗ 
та Європи відображена у національ-
них програмах. У Франції за підтрим-
ки Президента працює вже Четвер-
та національна програма з аутизму. 
З 70-х років ХХ століття у Швеції по-
слідовно втілюється у життя програ-
ма протидії булінгу. Таких прикладів 

багато. Україна, що крокує до Євро-
пейської спільноти, також докладає 
зусиль з цих питань, прикладом чого 
є впровадження інклюзивного нав-
чання у закладах освіти.

Ми маємо створювати безпеч-
не середовище для розвитку дітей, 
забезпечювати ефективне викори-
стання існуючих, та залучати нові 
ресурси, що сприятимуть підтримці 
здоров’я молодої людини.

8 жовтня 2018 року на засідан-
ні Генеральної Асамблеї ООН були 
оприлюднені основні висновки з 
підсумкового звіту ЮНЕСКО «На-
сильство та булінг в школі: глобаль-
ний статус і тенденції, драйвери та 
наслідки» — «School violence and 
bullying: Global status and trends, 
drivers and consequences» — зокре-
ма, визначені основні причини цьку-
вання у школі:
• Зовнішній вигляд є найчастішою 

причиною, через яку учні заявля-
ють, про цькування. У всьому світі 
15,3% учнів, з яких знущаються, по-
відомляють, що сміялися через те, 
як виглядає їх обличчя або тіло.

• Раса, національність або колір шкі-
ри є другою найбільш часто причи-

ною цькувань в учнівському сере-
довищі.

• З дітей, яких залякують, 16,1% за-
знали фізичного цькування, а 11,2% 
— сексуального цькування. 

• Рівень кіберцькування сьогодні є 
низькім в порівнянні з іншими фор-
мами насильства та цькуванням у 
школі, але у зведеному звіті видно, 
що ця проблема має тенденцію до 
зростання.

Директор ЮНЕСКО з питань осві-
ти для миру та сталого розвитку Soo-
Hyang Choi сказав: «Насильство в 
школах впливає не тільки на фізичне і 
психічне здоров›я, але й має негатив-
ні наслідки для освіти, порушує пра-
во на освіту дітей та молоді. Резюме 
останнього звіту, що представлений, 
показує масштаб, характер, рушії 
та наслідки насильства та знущань у 
школі». 

Одним із головний провайдерів 
досліджень у сфері охорони здоров’я 
дітей є компанія Health Behaviour In 
School-Aged Children (НВSС), що ба-
гато років поспіль організовує та про-
водить крос-культурні дослідження з 
питань добробуту дітей у віці 11–15 ро-
ків.

ОГЛЯД СУЧАСНИХ 
МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ПРОБЛЕМИ ЦЬКУВАННЯ

Бояршинова К. І. 
Україна, Київ 

Анотація. Стаття присвячена огляду сучасних міжнародних досліджень з широко-
го кола різних аспектів проблеми цькування (булінгу), огляду результатів і висновків 
досліджень, які встановлюють зв’язок між цькуванням у шкільному віці та розладами 
настрою та поведінки у дорослому житті осіб, що стали учасниками ситуації цькуван-
ня, узагальненню інформацію щодо наслідків цькування. У висновках окреслені умови 
соціальної ситуації в Україні, що актуалізують дослідження з проблем цькування в ос-
вітньому середовищі.  

Ключові слова: психічне здоров’я, жертва, переслідувач, цькування, біопсихосоці-
альна модель особистості, особистість, віктимізація
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Результати досліджень HBSC, що 
викладені у звіті, приклад міжнарод-
ного співробітництва, що забезпе-
чує практичний ресурс для роботи в 
галузі розвитку та охорони здоров’я 
дітей та підлітків та розбудові безпеч-
ного середовища для розвитку. 

ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ

Значна кількість сучасних дослі-
джень розглядає здоров›я з огляду 
визначення цього поняття ВООЗ, 
коли здоров’я — це фізичне, соціаль-
не та емоційне благополуччя, а не 
лише відсутність захворювання. Здо-
ров›я, таким чином, розглядається 
як ресурс для повсякденного життя. 

Таке визначення відображує розумін-
ня простору, в як кому знаходиться 
людина, як біопсихо-соціального.

Дослідження Health Behaviour in 
School-Aged Children (HBSC) має від-
мінності від більшості моніторинго-
вих досліджень, охоплює більше 40 
країн Європи та Північної Америки. 
Воно охоплює дослідження впливу 
сім›ї, ситуації у школи, а також ви-
вчення соціально-економічних умов, 
в яких молоді люди виростають, щоб 
зрозуміти, які фактори формують та 
впливають на їхнє здоров›я та пове-
дінку.

Дослідження засноване на опи-
туванні за допомогою анкет, які учні 
заповнюють у класі. Анкета міжна-

родного стандарту дає змогу збира-
ти загальні дані по країнах-учасницях 
і таким чином дає можливість кількіс-
но оцінити закономірності здорової 
поведінки, показників здоров›я та 
контекстних змінних. Ці дані дозво-
ляють проводити міжнаціональні по-
рівняння, і також можливий аналіз 
даних про тенденції.

HBSC розробила дослідницький 
інструмент, який має концептуаль-
ну базу і включає послідовний набір 
показників соціальних та певних ін-
дивідуальних детермінант здоров’я, 
а також результатів поведінки для 
здоров’я. Цей інструмент детально 
описаний в міжнародному дослід-
ницькому протоколі для опитування 
2001/2002.

Інструмент для досліджень HBSC 
більшою мірою зосереджений на ви-
вченні соціальної складової. Резуль-
тати досліджень дозволяють реєстру-
вати шкідливі наслідки для молодих 
людей у віці 11 – 17 років, та визначити 
фактори, що впливають на поведінку, 
яка призводить до негативних наслід-
ків. Данні дослідження HBSC викладе-
ні у зведеному звіті, які буде оприлюд-
нений ЮНЕСКО у 2019 році. 

Дослідження Nansel TR1, Craig 
W, Overpeck MD, Saluja G, Ruan WJ; 
«Cross-national consistency in the re-
lationship between bullying behav-
iors and psychosocial adjustment», 
що проведене Health Behaviour in 
School-aged Children Bullying Analy-
ses Working Group, встановило, що 
цькування, особливо серед дітей 
шкільного віку, є суттєвою пробле-
мою в багатьох країнах. За оцінками 
цього дослідження з’ясовано, що 
майже 30% американських підлітків 
повідомляють про помірний досвід 
цькування як переслідувача, як жер-
тви, або у якості і того і іншого. 

Маємо дослідження, що показу-
ють зв’язок, що цькування пов’язане з 
низкою поведінкових, емоційних або 
фізичних труднощів адаптації. Підліт-
ки, що вдаються до цькування інших 
мають різні прояви делінквентної пове-
дінки, поганої успішності у школі, збіль-

150 млн з 300 млн учнів віком 13-15 років 
зазнали насильства з боку однолітків у 

школі

100 млн з 300 млн учнів віком

13-15 років мали досвід булінг

UNICEF analysis based on data from 122 countries with data  
from the HBSC and GSHS, covering 51 per cent of the global population  

of children aged 13 to 15 years



8 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Міжнародний журнал загальної та медичної психології

ЛЮТИЙ  2019 р. №2

шеної вірогідності покинути навчання, 
схильність до ризикованої поведінки. 

Дослідження Karen A. Berthold, 
John H. Hoover «Correlates of Bullying 
and Victimization among Intermediate 
Students in the Midwestern USA», 
результати якого вперше були опри-
люднені у лютому 2000 року, спря-
моване на вивчення зв’язку між ць-
куванням та проявами ризикованої 
поведінки у підлітків. Серед учнів, які 
брали участь у дослідженні, більше 
однієї третини повідомили, що зазна-
ли знущань, а близько однієї п›ятої, 
що брали участь у знущанні над інши-
ми. Жертви, як правило, повідомляли 
про стан тривожності, про відразу до 
себе, і бажання залишатися вдома за-
ради фізичної безпеки. Переслідувачі 
частіше, ніж інші учні, вдома прово-
дять час без нагляду дорослих, вжи-
вають алкоголь, курять, обманюють 
тести і приносять зброю до школи. 

В дослідженні Nansel TR1, Overpeck 
MD, Haynie DL, Ruan WJ, Scheidt PC, 
«Relationships between bullying and 
violence among US youth», оприлюд-
нені данні про цькування по розподі-
лу за статтю у структурі молодіжного 
середовища Америки, та викладені 
висновки, що цькування слід сприйма-
ти також як маркер більш серйозної 
насильницької поведінки.

За результатами дослідження 
2001 Bond, Carlin, Thomas, Ruin & 
Patton, «Does bullying cause emotional 
problems? A prospective study of 
young teenagers» з’ясовано, що у ді-
тей віком 8 років поширеність вікти-
мізації становить 51% і що це є друга 
проблема в цьому віці. А за даними, 
що отримані з самовизначення дітей 
віком 8-ми років ознаки тривожності 
та депресивного стану відчули 18% з 
учасників дослідження. 7% дітей ві-
ком 9 років, про власне відчуття три-
вожності та ознаки депресивного 
стану вже повідомляли у віці 8 років. 

За результатами дослідження 
зроблені висновки, що історія вікти-
мізації та погані соціальні відносини 
продукують наростання емоційних 
складнощів у дітей та підлітків. 

Головне зауваження фахівців, що 
проводили дослідження, є докази 
того, що цькування є складовою, яка 
має значний вплив на здоров›я моло-
ді у будь-якій країні.

Метою дослідження Anat Brun-
stein Klomek, Ph.D., Frank Marrocco, 
Ph.D., Marjorie Kleinman, M.S., Irvin 
S. Schonfeld, Ph.D., M.P.H., Madelyn 
S. Gould, Ph.D., M.P.H «Bullying, De-
pression, and Suicidality in Adoles-
cents», яке оприлюднене у журналі 
Американської академії дитячої та 
підліткової психіатрії, було встанов-
лення зв’язків між цькуванням та 
депресією та ризиком суїциду серед 
підлітків. 

Отримані данні свідчать, що при-
близно 9% респондентів повідомили 
про те, що вони часто були жертвами 
цькування, і 13% респондентів пові-
домляли про те, що вони мали досвід 
тих, хто цькує. За проведеним аналі-
зом отриманих даних, з’ясовано, що 
часте цькування значуще впливало 
на віктимізацію та пов›язано з висо-
ким ризиком депресії, ідеї та спроб 
самогубства у підлітків, що були у 
ситуації цькування порівняно з підліт-
ками, які не були залучені до знущан-
ня. Залучення до ситуації знущання 
пов›язане з підвищеним ризиком 
депресії та самогубства, особливо 
серед дівчат. Отримані дані свідчать, 
що як жертва, так і переслідувач під-
даються підвищеному ризику депре-
сії та спробам суїциду, і що найбільші 
проблеми мають ті підлітки, хто був 
як жертвою так і переслідувачем. 
Психопатологія була пов’язана з по-
ведінкою цькування як у школі, так і 
поза нею.

Емоційні та поведінкові розлади, 
що відмічають у жертв та пересліду-
вачів, можуть мати продовження і у 
зрілому віці, що призводить до дов-
гострокових негативних наслідків: 
низької самооцінки, знецінення себе, 
депресії, антисоціальної поведінки, 
проявів руйнівної поведінки, вживан-
ня психоактивних речовин, участі в 
злочинних угрупуваннях, суіцидаль-
них думок. 

У публікації «Do bullied children 
become anxious and depressed 
adults?: A cross-sectional investigation 
of the correlates of bullying and 
anxious depression» на відкритому 
порталі сучасних досліджень US 
National Library of Medicine National 
Institutes of Health оприлюднені дан-
ні дослідження Gladstone GL1, Parker 
GB, Malhi GS щодо вивчення історич-
них та клінічних корелятів впливу 
цькування у дитячому віці на перебіг 
клінічної картини розладів настрою 
та поведінки у дорослому віці. 

Автори досліджували фактори 
ризику розвитку помітних супутніх 
ознак депресії в групі дорослих чоло-
віків і жінок, які перебували в амбула-
торній клініці з депресією за допомо-
гою структурованих клінічних оцінок. 
Трохи більше чверті чоловіків і жінок 
повідомили, що зазнали жорстокого 
та травматичного знущання. Біль-
шість із цих суб›єктів також повідоми-
ли про кілька інших добре вивчених 
факторів ризику у дитинстві. 

Визначені детермінанти дитин-
ства, які були особливо важливими 
для впливу на ситуацію знущання: 
надмірний контроль батьків, хворо-
ба або інвалідність, а також розвиток 
тенденції пригніченого темперамен-
ту, яка була на початку життя. 

Встановлено, що досвід знущання 
в дитячі роки тісно пов›язаний з висо-
ким рівнем коморбідної тривожності, 
з більш високою поширеністю як соці-
альної фобії, так і агорафобії. Незалеж-
но від інших факторів ризику в дитячо-
му віці, вплив цькування був особливо 
прогностичним фактором високого 
рівня тривожності загального стану 
суб›єктів і тенденцією до зовнішнього 
прояву тривожного збудження, коли 
людина перебуває в стані значного на-
пруження. Ці результати сумісні з пе-
рехресними та проспективними дослі-
дженнями прикладів дітей і підлітків, 
а також підкреслюють потенційне еті-
ологічне значення раннього досвіду 
віртуалізації однолітків для відсотка 
дорослих, які страждають депресією 
з коморбідною тривожністю.
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Olweus виявив, що колишні пере-

слідувачі мають 4-кратне збільшення 
злочинної поведінки у віці 24 років, 
причому 60% колишніх переслідува-
чів мають принаймні 1 вирок, а 35– 
40% мають 3 або більше судимості. 

Існує припущення, що попередня 
модель досягнення бажаних цілей 
через знущання у переслідувачів, 
ймовірно, гальмувала набуття дос-
віду соціально прийнятних способів 
ведення переговорів з іншими. А у 
осіб, що раніше мали досвід цькуван-
ня мали місце більш високий рівень 
депресії і низька самооцінка у віці 23 
років, незважаючи на те, що, у дорос-
лому віці, вони не мали досвіду цьку-
вання та були інтегровані у соціальні 
стосунки.

У своєму іншому дослідженні 
Olweus робить висновок про вплив 
ситуації цькування у дитячому віці на 
подальше доросле життя, про те, що 
ті, з кого знущаються, можуть розгля-
дати таке поводження з ними як до-
каз того, що вони є неадекватними і 
марними, і таке сприйняття можуть 
інтерналізувати. 

Нажаль, з існуючих досліджень, 
жодне не дало оцінки довгостро-
кових результатів для тих, хто мав 
досвід і як жертва і як переслідувач. 
Враховуючи свій перший травматич-
ний досвід, якій погіршив сприйняття 
соціального статусу у групі одноліт-
ків, можна припустити, що їх психічне 
здоров’я зазнало більш масштабної 
шкоди, ніж наслідки для життя пере-
слідувача або жертви.

Хоча сучасні дослідження надають 
важливі дані про поширеність і психо-
соціальну кореляцію цькування серед 
молоді в багатьох країнах, необхід-
ні подальші дослідження. Особливо 
важливими є лонгитюдні досліджен-
ня, що спрямовані на вивчення вну-
тришньоособистісних чинників, які 
формують поведінку переслідувача та 
психологію особи, яка здатна бути як 
жертвою так і переслідувачем. 

В наукових роботах майже відсут-
ні данні про знущання з огляду на дос-
від спостерігачів. Тобто досвід люди-

ни, що спостерігає за цькуванням, або 
чує про такі дії, значною мірою виклю-
чено з досліджень. Між тим доведена 
залежність розвитку ситуації цькуван-
ня від того, яку позицію будуть демон-
струвати спостерігачі. 

У статті «The Role of the Bystander 
in the Social Architecture of Bullying 
and Violence in Schools and Commu-
nities» для часопису Annals of the 
New York Academy of Sciences, яка 
викладена у відкритому джерелі US 
National Library of Medicine National 
Institutes of Health Stuart Twemlow, 
Peter Fonagy, Frank C Sacco визна-
чають спостерігача як активного і 
залученого учасника соціальної ар-
хітектури шкільного цькування, а не 
пасивного свідка. 

Структура ситуації цькування змі-
нюється з диадичної «переслідувач 
– жертва», на триадичну «пересліду-
вач-жертва-спостерігач». Вчителі, та 
загалом усі співробітники шкіл, учні, 
мають вплив на розвиток ситуації 
цькування та будь-якої іншої формі 
насильства, коли знаходяться у соці-
альній ролі спостерігача. 

Дані, що представленні у дослі-
дженні, про сприйняття вчителями ін-
ших вчителів, які знущаються з учнів, 
доводять що знущання над учнями з 
боку вчителів, залякування вчителя-
ми учнів є чинниками, що загострю-
ють ситуацію насильства у шкільному 
середовища. Що суттєвим засобом 
протидії розвитку загострення, та ва-
желем зменшення ситуації насилля у 
освітніх закладах є широке відкрите 
обговорення випадків насильства. 

Документ завершується дослі-
дженням, як можна уникати склад-
них проблем на кшталт насильства 
серед молоді в шкільному колективі.

ВИСНОВКИ
Дослідження цькування в Україні 

майже відсутні, з причини тривалої 
«відсутності» об’єкту дослідження: 
явище цькування не визнавалося 
суспільною проблемою, що існує 
у освітньому середовищі. Випадки 
булінгу, або цькування, не набували 

широкого розголосу та не засуджу-
валися. А шанобливе ставлення до 
«права сильного» сприяло існуванню 
цькування та зневажливого ставлен-
ня учителів до учнів. Формула «що не 
вбиває — робить сильнішими» сприй-
малася нормою, зокрема — нормою 
відносин дорослого та дитини, яка 
загартовує характер та спонукає уч-
нів к відповідальному ставленню до 
виконання своїх обов’язків.

У вітчизняній науковій традиції існу-
ють усталені погляди на модель особи-
стості як соціально-психологічну, або 
як на біосоціальну. Це також виключа-
ло можливість проведення досліджень 
з дизайном, що спирається на сучасну, 
біопсихосоціальну модель особисто-
сті. Таким чином, невелика кількість 
вітчизняних досліджень, що існує, біль-
шою мірою була зосереджена на ви-
вченні соціальній складовій насильства 
над дітьми. Вивчення інших складо-
вих — актуальна потреба часу. Дослі-
дження колег з усього світу свідчать, 
що відмінності між країнами — значу-
щі. Наприклад, поширеность цькуван-
ня у 11-річних дітей в Литві та Вірменії 
відрізняється у десять разів — 30% в 
Литві, проти 3% у Вірменії. Ці данні до-
водять необхідність врахування націо-
нальних особливостей респондентів, 
та врахування детермінант соціальної 
ситуації в країні при розробці дизайну 
дослідження.

Актуальність досліджень цьку-
вання в Україні обумовлена багать-
ма факторами: ситуацією війною, 
значної кількості мешканців, які поз-
бавлені власної домівки, зростанням 
соціального напруження, збільшен-
ня кількості осіб з ПТСР, перманент-
ним стресом, відсутністю сталості 
та передбачуваного майбутнього, 
порушенням механізмів адаптації, …

Дослідження психологічних чин-
ників цькування дасть змогу більш 
ефективно використовувати існуючі 
програми попередження цькуван-
ню, та створювати нові, які врахо-
вуватимуть особливості української 
ментальності та актуальної ситуації в 
Україні.
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INTRODUCTION 
Іn the modern world (especially in 

urban conditions) dogs and cats take 
an active part in the life of the fam-
ily, they are involved in most of the 
functions of the family and bring in it 
many new and interesting things. An 
additional function is communicative 
- communication of family members 
with each other and with surrounding 
people. People develop receptivity to 
non-verbal communication of animals, 
pets learn to understand people, react 
not only to special commands, but also 
to the context of interaction between 
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THE PLACE OF ANIMALS
IN THE FAMILY SYSTEM

Abstract. This study is devoted identifying the process of interaction between people 
and their pets, depending on the stages of family development. 148 respondents were 
examined with the help of the “family atom” technique and the narrative method: the 
analysis of the story “We and our pet”. The respondents were persons with higher 
education; their age was from 23 to 60 years, there were 130 women and 18 men. 
Dogs and cats living in the town house become part of the family system, and not just 
of the interspecies community. They take an active part in the functions of the family, 
sometimes compensating, and sometimes exacerbating the emotional state of family 
members. Animals fit into the family system in various ways, depending on the stages of 
family development. In our study it was found that the most diverse animals with which 
functional and weakly functional families interacted influenced family life positively or 
neutrally. In dysfunctional families with a high level of anxiety and low differentiation, 
triangulation and transfer of problem feelings to the animal is triggered. In this case, the 
animal becomes neurotic, its behavior becomes worth, and the family starts to be even 
more dysfunctional. There was a need to find out which type of attitude to the animal 
helped, and which one prevented good interaction with it.

Keywords: Social support, pets, questionnaires, typology, family atom, family system. 

people. An additional result is the for-
mation of groups of “dog owners” 
who regularly communicate during the 
walking of dogs. Discussion of tricks, 
state of health, and behavior of pets is 
one of the typical topics for communi-
cation and rapprochement of people. 

RELATED WORK
The study of relations between ani-

mals and their owners began not long 
ago. They were stimulated by a change 
in the attitude of a man to animals that 
lived next to him. (Houpt Katherine A., 
2018) drew attention to the fact that 

during the past history of mankind the 
utilitarian attitude towards domestic 
animals predominated, whereas in 
the XX and XXI centuries the attitude 
changed and the animal became a part-
ner. Based on the theory of family sys-
tems, (E.Yu. Fedorovich, A.Ya.Varga, 
2010) consider the role of the animal in 
the human family and come to the con-
clusion that the concept of transgen-
eration transmission of ways of sup-
porting the homeostasis of the family 
system explains why in some families 
pets are involved in such cases, but not 
in others. Noteworthy for the explana-
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tion is the fact that the number of fami-
lies, which are breeding pets in recent 
years is growing rapidly in all industrial-
ized countries. They can “support” the 
family at all stages of its life cycle, as 
we wrote in the previous chapter.

A thorough theoretical-methodo-
logical and empirical study, conducted 
by (A.V. Nikolskaya, 2007), (A.V. Nikol-
skaya,2009) shows that the interspe-
cific groups “man-pet” are formed 
under certain necessary and sufficient 
conditions. Relationships in interspe-
cific groups are determined by certain 
ecopsychological types of interaction, 
depending on which in such groups 
mental phenomena of trust, attach-
ment, dominance structure, formation 
and adoption of norms and rules of be-
havior of group members in relation to 
each other, and interspecific communi-
cation are formed.

Somewhat different is the concept 
of (A.N. Mychko 2004), which draws at-
tention to the role of the process of so-
cialization of a dog in the formation of 
relations between a man and an animal.

PURPOSE

This study is devoted identifying 
the process of interaction between 
people and their pets, depending on 
the stages of family development. 

DESIGN/METHODOLOGY/ 
APPROACH

As a result of the analysis of previ-
ous studies, the following theoretical 
model of factors that influence success 
of interaction between the owner and 
his pet was proposed. The results are 
shown in Fig.1.

By “successful interaction” we 
mean the system of relations in which 
both human and animal needs are 
satisfied, there are no disturbances in 
public order (the dog does not attack 
other people and animals), the rela-
tionship does not harm the health of 
an animal (there is no need to remove 
claws etc.). 

148 respondents were examined 
with the help of the “family atom” 
technique and the narrative method: 
the analysis of the story “We and our 
pet”. The respondents were persons 
with higher education; their age was 
from 23 to 60 years, there were 130 
women and 18 men. The owners were 
not breeders, they did not breed ani-
mals purposefully, most owners de-
scribed their relationship with animals 
as good, problem-free, no one turned 
to specialists to correct the behavior 
of the animal. They had cats, dogs, par-
rots and rats. 75 families had cats, 24 
of them had two or three cats. In 32 
families there lived dogs, 7 families had 
2 dogs. 15 respondents had rodents: 
10 families had decorative rats (both 
in one and in pairs), 5 families had 
hamsters. 6 owners had large parrots, 
which were perceived as family mem-
bers. In a rather large number of fami-
lies, as many as twenty, animals of dif-
ferent types lived: cats and dogs, a cat 
and a rat, a dog and a parrot, etc. The 
owners did not consider such combi-
nations problematic; they and all their 

Fig.1. Factors of successful interaction of a person  
with a companion animal

animals lived together quite happily. 
The distribution histogram is shown in 
Fig. 2.

1 - cats, 2 - dogs, 3 - hamsters or rats, 4 - 
parrots, 5 - two or more different animals.

Fig.2. The histogram of the distri-
bution of the number of pets in 

respondents

Results. We analyzed the process 
of interaction between people and 
their pets, depending on the stages of 
family development. Subjects assessed 
their stay at one or another stage.

8 girls were in a “zero” cycle. They 
lived separately from their parents, 
worked independently, 6 of them were 
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owners of cats, 2 girls had dogs - Toy 
Terrier and Pekingese. Let’s give an 
example of a typical family atom that 
was characteristic of this group. It was 
interesting that the cats were in parity, 
and in 2 cases - on the border of the 
family system. During the conversation 
with their owners it turned out that 
these were “parent cats”, which lived 
with girls for various reasons.

Fig.3. The family atom of the girl of 
23 years old

Her story illustrates the structure 
of the family and the functions of ani-
mals in it.

“I left my parents to study in Kiev 
when I was 17 years old. They missed 
me very much, and the cat with which 
I grew up (it was 12 years old) died the 
same year. In autumn, they picked up a 
puppy - Ralph. He is a mongrel, but fun-
ny and kind, they walk with it in turn, 
educate it, it talks with me on Skype. 
When I rented my apartment for a 
long time, I immediately realized that it 
was bad for me to come to an empty 
home and my friend gave me Kasya. It 
is beautiful, affectionate, waiting for 
me, we sleep together, cook together. 
I sterilized it. I feed it with good food. 
There are no problems with Kasya - it 
uses the toilet, cut its claws about a 
special board. We are soul mates!”

It can be seen that the girl and the 
cat clearly form a family system, which 
is assimilated in the parental home. The 
animal successfully performs mainly an 
emotional function. In the parent fam-
ily, which is at the “empty nest” stage, 
the dog is a deputy animal, it performs 

a part of the “child” functions, improv-
ing both the physical and emotional 
state of people.

At the next stage of family develop-
ment, love and “trial marriage” arise - 
young people being in “relationships” 
live together, but do not register mar-
riage. The duration of this stage is 
about 9-12 months on average. There 
are the following characteristics of this 
“trial marriage”: a state of euphoria, 
dominant and sometimes overvalued 
ideas of love content, increased sexual 
attraction, representation of reality 
in a rosy light, ignoring the partner’s 
shortcomings. After about 9 months, 
the euphoria subsides, the relationship 
to each other becomes more critical, 
and now they notice the shortcomings 
of each other. In this case, relations 
are often interrupted. A young family 
at the stage of trial marriage can get a 
common animal (7 cases), the partner 
enters a system in which the animal is 
already present (9 cases), both part-
ners have already had the animals and 
brought them to the family (2 cases). 
Here are two opposite examples of 
family systems with different levels of 
functioning.

Functional family, about which a 
young woman of 25 years (her partner 
is 26) is telling has the following struc-
ture.

Fig.4. The family atom of the girl of 
25 years old

“I met Artyom when my Rat Krys 
had lived in my home for six months. 
This is a decorative, white rat. It lives 
in its cage, walks on the computer 
desk, rides on my shoulder. I love it 
very much. When Artyom moved with 
his Bax, I was a little afraid that the cat 

would hunt the Rat. But everything 
went very well; Bax was a very calm, in-
telligent cat. They met, and it seemed 
to me that Bax was afraid of the rat. 
Now the animals and we live peace-
fully, the cat does not react to the rat 
on my shoulder and looks at it with 
interest when the rat is in the cage. 
Sometimes Krys pulls hair out of a cat 
to warm its cage. It seems that the cat 
likes this process, it turns closer”. 

If the period is unfavorable, dys-
functional relationships arise, as in Ex-
ample 2. The structure of the family is 
as follows.

Fig. 4. Family atom of a young 
dysfunctional family

“Motya is my cat. I picked it up on 
the street. It was very small; it has just 
opened its eyes. I raised the cat, cured 
it. It loves me very much. We do eve-
rything together - watch TV, prepare 
for classes, sit at the computer. It even 
drinks my coffee with milk! I had no 
problems with the cat until Sergei ap-
peared. I loved Sergei and we decided 
to live together ... But Motya did not 
accept him. Sergei does not know how 
to treat cats: he grabs, chases, turns, 
and teases it. The cat began to bite Ser-
gei and urinate in his slippers. Sergei 
chases the cat, but it offends me ter-
ribly ... I feel like some kind of peace-
keeper in the war zone. No, I have no 
problems with my cat, I have problems 
with Sergei”. 

When analyzing the method of 
the Family Atom, there is a noticeable 
violation of the boundaries in the form 
of the merger of a girl with her cat. A 
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young man does not belong to this 
symbiotic system. He is trying to de-
stroy it and is defeated; the girl’s emo-
tional connection with the cat is clearly 
higher than with Sergei and the hostil-
ity towards the partner is expressed in 
constant comments about the treat-
ment of the cat. There is an increase in 
the owner’s anxiety; a new person in 
the house with new odors also increas-
es the anxiety of the animal, while it 
sees support of its misconduct from 
the mistress. Thus, the presence of the 
animal and the system of relations in 
the family makes evident the lack of 
readiness of young people to live to-
gether.

If people have become very close 
and dear to each other during their co-
habitation, they understand that they 
can’t live without each other, and de-
cide to marry in order to strengthen 
their relations.

2. The stage of confrontation
The newlyweds begin to live to-

gether. In family therapy, the beginning 
of the family existence is considered 
to be the moment when two adults, 
a man and a woman, join together to 
create a family. Each spouse in Ukraine 
has already had the experience of rela-
tions in the parent family, and it hinders 
him, as there is no long period of sepa-
rate residence and separation from the 
parents. Each of the new partners has 
a certain set of values   and expecta-
tions, both conscious and unconscious, 
starting with the values   associated 
with self-determination, a n d ending 
with whether to eat break f a st in the 
morning. To make possible a joint life, 
these two sets of values   should even-
tually be brought into ha r m ony; the 
partners must be attached  t o each 
other. The extent to whic h  expecta-
tions differ from reality ,  determines 
the level of conflictual  relations. Each 
of the spouses must giv e  up part of 
their ideas and inclinations, losing their 
individuality, but acquir ing a sense of 
belonging to the family. In the process, 
a new system is being formed. Pets are 
at the “forefront” of this struggle for 

leadership. In our study, there were a 
small number of subjects at this stage 
of family development, only 5 women 
and 2 men. They described their young 
family as successful, normally function-
ing with the presence o f  some prob-
lems with pets.

Let us give an example of a family 
that is at this stage. This is its percep-
tion by the eyes of a man of 27 years 
old.

Fig. 5. Family atom of a young func-
tional family after marriage

“This is my family. We live sepa-
rately - my wife, me and our dog Dalek. 
My parents and my wife’s parents are 
always communicating with us. Her 
parents have an old, calm cat named 
Yana and they love it very much. As 
soon as we got married, and began to 
live separately, we felt that our house 
was empty. It was too early for us to 
have a baby, but the house was empty, 
and we decided to bring a dog. This is 
our common dog, we together chose a 
dog, argued about it and at last found 
our Dalek! He is a mongrel. We took it 
from a shelter and never regretted it. 
We have had it a year already. During 
this time we swore, trying to decide 
who would clean up for it, who would 
bathe it (it is not easy!). Finally, we 
made up our minds, that we should 
bring up Dalek together, by “united 
front” and we liked it. Dalek has al-
ready known a lot of commands; he is 
rather obedient on a walk. We are very 
pleased that it is with us!” 

When analyzing the picture of the 
“Family Atom”, it can be seen that 
a young family does not completely 
separate itself from the parent fami-
lies. In a young family there is a rather 

interesting thing - their parent families 
were to have four units: parents and 
two children or parents, a daughter 
and a cat. It is not surprising that after 
separating, the children feel emptiness 
and bring a puppy, leaving a “vacancy” 
for the child. Quarrels and reconcilia-
tion over the dog allow the family to 
safely survive the crisis of the first year 
and become solid.

However, conflicts are inevitable at 
all times, and the system has to adapt 
to meet the changed context require-
ments. And sooner or later there is a 
structure that becomes the basis of 
marital relationships.

3. The stage of compromises (after 
the birth of a child)

A large number of our respondents 
were at this stage - 75 people, among 
whom both men and women were pre-
sent. Each family had the only child at 
the age from 1 to 10 years old. A variety 
of animals lived in the families, but there 
were only three families, in which there 
were two animals at the same time.

This stage is characterized by the 
end of confrontation. This can hap-
pen gradually, but sometimes it hap-
pens very quickly. People understand 
that ‘if I want to be with this person, 
then I need to accept it”. They under-
stand that they can’t live without each 
other and work out a compromise. 
The fear of losing each other forces 
them to make concessions, accepting 
each other as they really are, changing 
themselves, not partners. The family 
roles, rights and duties of each of the 
spouses are confirmed by the same 
compromise. Now they understand, 
appreciate and respect each other 
more. Finally, they leave an attempt 
to create a copy of the parent family. 
Spouses are building a new family with 
its traditions, customs, tastes and ritu-
als. The more a couple has their own 
laws and traditions that regulate their 
life, the warmer are the relationship 
in the family, there is no anxiety. Ani-
mal care helps establish schedules and 
regulations, children and animals form 
their own group.
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The family begins to become mature, 

and its external borders are strength-
ened from external encroachments. An 
important task of the matrimonial sub-
system is the development of borders 
that protect each of the spouses, leav-
ing them a territory necessary to meet 
their own psychological needs without 
the interference of relatives, children 
and other family members. The adequa-
cy of such boundaries is one of the most 
important aspects of the viability of the 
family structure. Partners in a married 
couple support each other in interaction 
with the outside world, so the family be-
comes a quiet haven for them, where 
they can escape from external stresses. 
If the rules of this subsystem strongly 
contradict the experience gained by 
each of the spouses in interactions out-
side the family, it turns out that the full 
versatile manifestation of their “I” will 
be possible for them only separately 
from each other. The birth of a child in 
this stage is very different from the pre-
vious one. Here, a man and a woman 
are “pregnant together”. A newborn 
is desired and loved in such a family. 
Now it is an independent value. When 
people feel love, gratitude, tenderness, 
and warmest feelings to each other - all 
this is transmitted to their baby, and he 
feels good also. The father does not feel 
superfluous and takes an active part in 
the upbringing of the child; he, like the 
mother, establishes an early dialogue 
with the child.

Typical examples of building rela-
tionships in the family system can be 
three different stories. One of them 
belongs to a woman of 26 years old, 
a young mother (she has a child of 1.5 
years old).

Her family atom looks like this.

Fig. 6. Family atom of a young 
functional family after the birth of 

a child

“Here is my family - this is my hus-
band, our son Artyomka, my mother 
(she now lives with us) and Sunny! 
Sunny is a long-haired Dachshund. It 
has been living with us for a long time, 
it is five years old now. Sunny loves 
us and Artyomka, it is not malicious, 
sometimes it barks if someone passes 
by the door. The first word of Artyom-
ka was not Dad or Mom, but “Woof!” 
We did not train Sunny specially. But it 
understands our speech and plays with 
Artyomka. From the very beginning we 
have taught him how to stroke animals 
properly; we do not allow him to drag a 
dog by its hair, to grab it. He treats Sun-
ny properly, neatly. However, one day 
when I turned away, he ate porridge 
from a dog bowl, and Sunny often eats 
his mashed vegetables (though from 
its dog bowl). We spend a lot of time 
together in the park, rest in the coun-
try in summer. Ilya, my husband, cares 
about us, Sunny clearly considers him 
“the main owner” and obeys without 
question. When my mother moved to 
us, Sunny growled at her a little, but 
then everyone got used to it. Now my 

mother treats the Dachshund with 
tasty dishes from the table, and she 
spins around my mother in the kitchen. 
It’s great!” 

In this family there is a calm atmos-
phere, the borders of all family mem-
bers touch each other, and the baby 
is “imprisoned” within the parental 
boundaries, which is normal for his 
age. The dog feels the unity of adult 
family members; it is successfully so-
cialized and fits into the general family 
context. This helps to establish a posi-
tive relationship between the dog and 
the child. 

CONCLUSIONS

Dogs and cats living in the town 
house become part of the family sys-
tem, and not just of the interspecies 
community. They take an active part in 
the functions of the family, sometimes 
compensating, and sometimes exac-
erbating the emotional state of family 
members. Animals fit into the family 
system in various ways, depending on 
the stages of family development. In 
our study it was found that the most 
diverse animals with which functional 
and weakly functional families interact-
ed influenced family life positively or 
neutrally. In dysfunctional families with 
a high level of anxiety and low differ-
entiation, triangulation and transfer of 
problem feelings to the animal is trig-
gered. In this case, the animal becomes 
neurotic, its behavior becomes worth, 
and the family starts to be even more 
dysfunctional. There was a need to find 
out which type of attitude to the ani-
mal helped, and which one prevented 
good interaction with it.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
Волонтерство є невід`ємною 

частиною розвинутого громадян-
ського суспільства, сприяє його 
розвитку і процвітанню. Більш того, 
значення волонтерства можливо 
виміряти і с точки зору соціально-е-
кономічного капіталу. Міжнародні 
структури, такі як ООН, Європей-
ський Парламент, Парламентська 
Асамблея Ради Європи закликають 
уряди визнавати цінність волонтер-
ства і сприяти залученню волонтерів 
до різної діяльності. У відповідь на це 
багато країн розробили комплексні 
правові рамки, що регулюють і захи-
щають волонтерську діяльність і заан-
гажованість волонтерів. 

Наша країна проголосила курс на 
системну модернізацію та інновацій-
ний розвиток у якості стратегічного 
завдання на найближчі роки. Разом з 
тим ми зіткнулись з цілою низкою про-
блем, серед них однією з ключових 
стала проблема формування ефектив-
ної зайнятості населення, зміна соці-
ально-трудових відносин під впливом 
економічної кризи та довготривалого 
військового конфлікту на Сході Укра-

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ В СПОРТІ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 
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їни, нових потреб та цінностей, роз-
повсюдження дієвих форм зайнято-
сті. Всі вони не можуть бути вирішені 
без зрілого громадянського суспіль-
ства, без участі благодійних організа-
цій, та розповсюдження добровільної 
діяльності і волонтерства. У всьому 
світі волонтерство вже набуло широ-
кого розповсюдження, а його роль 
в соціально-економічному розвитку 
країн світу оцінена на міжнародному 
рівні. За даними американського Уні-
верситету імені Дж. Хопкінса в 2010 
році в волонтерській діяльності по 
всьому світу приймали участь 971 млн. 
осіб, а внесок їх праці в світову еконо-
міку оцінювався в 1,348 трлн. доларів 
США (3). Ознайомитись з останніми 
оцінками економічного внеску волон-
терства можна на сайті Центру Джона 
Хопкинса: http://ccss.jhu/research-pro-
jects/volunteer-measurment/about-vol-
unteer-measurment

Широко визнаним є тезис про те, 
що спортивний рух не можливий без 
участі волонтерів. Причому праця до-
бровольців с кожним роком стає все 
більш вагомим ресурсом розвитку сві-
тової економіки, у тому числі економі-

ки спорту. В країнах ЄС, згідно з даними 
дослідження Євробарометру за 2010 
рік, нараховували близько 35 млн. во-
лонтерів , а це 7% всього населення.(7)

Разом з тим на даному етапі існу-
ють відповідні труднощі. Так, напри-
клад, статистична інформація про 
зайнятість волонтерів, як правило, 
носить фрагментарний характер і не 
дозволяє проводити якісне порівнян-
ня показників за країнами та роками, 
а також адекватно відображати їх тру-
довий потенціал і внесок в економіку 
конкретної країни. Тільки статистичні 
служби декількох країн (насамперед, 
європейських) проводять більш-менш 
регулярні дослідження. Тому, навіть 
такі базові показники, як частка насе-
лення, задіяного у волонтерському 
русі, у більшості країн або зовсім неві-
домі, або мають непорівнянні значен-
ня за результатами досліджень через 
різні поняття і методології, якими 
користуються дослідники. Ситуація 
почала покращуватись декілька років 
тому. Експертами Міжнародної Орга-
нізації Праці (МОП) було підготовлено 
Методичний посібник по вимірюван-
ню праці волонтерів для статистичних 
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служб, однак повноцінне та широко-
масштабне використання та розвиток 
такої методики, на наш погляд, повин-
но бути пов’язане з розглядом про-
блеми волонтерства в контексті еко-
номічної теорії праці, що дозволить 
кваліфікувати волонтерський рух, як 
особливу форму зайнятості і вирішу-
вати питання його інституціоналізації.

Тому нам представляється важли-
вим представити в даній статті різні 
підходи до регулювання волонтер-
ської діяльності, а також різноманіт-
ні моделі регулювання на прикладі 
різних країн Європи. Відповідно ми 
ставимо за ціль спробувати проаналі-
зувати позитивні та негативні аспекти 
регулювання волонтерської діяльно-
сті та запропонувати деякі рекомен-
дації, що можуть стати корисними для 
українських фахівців та спеціалістів .

ПОПЕРЕДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І 
ПУБЛІКАЦІЇ

В європейських країнах вивчення 
проблематики волонтерства в спор-
ті, у тому числі, з економічної точки 
зору, має більш тривалу історію, ніж 
в Україні, та найбільшу кількість нау-
кових публікацій. При цьому волон-
терство, як соціально-економічне 
явище, носить міждисциплінарний 
характер, тому при аналізуванні цьо-
го об’єкту дослідження від кожного з 
авторів необхідне вивчення дослід-
ницьких матеріалів і робіт з соціології 
і психології праці, а також економіки 
громадського сектору і соціальної 
сфери. В зарубіжній літературі соці-
ально-економічним причинам появи 
некомерційних організацій та зайня-
тості, що не оплачується, були при-
свячені роботи А. Бен-Нера (A.Ben-
Ner), Б. Вайсброда, Т.Н. Кларка, Е. 
Фама, Г. Хансманна, Т.Хумиссена, Дж.
Шиффа. Проблемами альтруістичної 
праці з позицій соціальної психології 
займаються Р.Доукіфф, Д.Кенріс, 
Д. Майерс, С.Нейберт, М.Хьюстон, 
Р.Чалдіні, В.Штребе.(2) Значним авто-
ритетом в науковому співтоваристві 
мають дослідження, що проводяться 
в американському Університеті імені 

Дж.Хопкінса вченими Д.Босіок, К. Фо-
нович, Л.М, Саламон (2), які вперше 
запропонували розглядати волонтер-
ство, як особливу форму зайнятості, 
і провели міжнародне дослідження 
з питань волонтерського руху в 36 
країнах. В роботах вітчизняних спеці-
алістів з соціології праці серед інших 
питань розглядались такі аспекти 
волонтерства, як: формування цього 
суспільно-економічного явища, мо-
тивація до волонтерської діяльності, 
оформлення соціально-трудових 
відносин з добровольцями та деякі 
інші. Разом з тим, аналіз вітчизняних 
джерел виявив, що спеціальних нау-
кових досліджень, присвячених праці 
українських волонтерів в спортивній 
галузі, а тим паче з позицій економіки 
спорту, практично не існує.

В нашому дослідженні були проа-
налізовані матеріали різних проектів 
щодо діяльності волонтерів в Європі, 
такі, наприклад, як програма «Ераз-
мус+», що була підготовлена Евро-
комісією ЄС. Це - нова програма,що 
розрахована на перспективу до 2020 
року і направлена на освіту, підготов-
ку, питання молоді та спорту. Метою 
«Еразмус +» є надання підтримки в от-
риманні роботи. Семирічна програма 
фінансується бюджетом в 14,7 млн. 
євро, що на 40% більше у порівнянні 
з попереднім рівнем витрат. «Ераз-
мус+» забезпечить можливостями 
більш ніж 4 млн. європейців відносно 
навчання, тренінгу, досвіду отриман-
ня роботи і волонтерської діяльності 
за кордоном. 

Характеризуючи основні норма-
тивні документи ,що відіграють у 
цьому контексті важливу роль, тре-
ба виділити Рекомендації, що були 
прийняті Европарламентом та Радою 
ЄС. Назва цього документу говорить 
сама про себе: «Про мобільність в 
рамках Співтовариства для студентів, 
осіб, що проходять підготовку, во-
лонтерів, вчителів та викладачів» (8.)

Щодо питання волонтерства як 
неформальної освіти і здобуття трудо-
вих навичок, сприятливою ми вважає-
мо Резолюцію Ради ЄС «Про визнання 

цінностей неформального навчання і 
формальної освіти в рамках європей-
ської молодіжної політики».(4) Відпо-
відний внесок в справу покращення 
якості міжнародного волонтерства з 
метою освіти та підготовки була зро-
блена рекомендаціями Європарла-
менту в «Європейській Хартії Кваліфі-
кації для Мобільності»(9) Таку ж мету 
передбачала і прийнята у 2009 році 
«Зелена Книга» Єврокомісії ЄС «Про 
підтримку мобільності з метою отри-
мання знань та навичок». (5)

Цілям та завданням для розвитку і 
підтримки волонтерського руху було 
присвячено проголошення у 2011 році 
«Європейського Року Волонтерської 
Діяльності по Забезпеченню Актив-
ного Громадянства». Ця ініцiатива та 
комплекс відповідних заходів були 
запропоновані низкою громадських 
організацій, що отримали підтримку 
з боку структурних органів ЕС і були 
прийняті Радою Євросоюзу. (8)

Значний вклад в розробку даної 
тематики зробила Рада Європи. За ос-
танні роки нею було розроблено ши-
роке коло учбових курсів для моло-
діжних лідерів і активістів, дослідників 
та держслужбовців по всій Європі за 
такими темами, як освіта у галузі прав 
людини, міжкультурна освіта, участь 
молоді у волонтерстві (1), виховання 
громадськості тощо . У цьому контек-
сті Рада Європи розробила чисельні 
інноваційні, освітні, учбові та дослід-
ницькі інструменти, наприклад, за те-
мами «Молодь, неформальна освіта і 
навчання», «Молодіжна робота і гро-
мадські організації» та інші. На основі 
результатів цієї роботи були підготов-
лені критерії та стандарти якості Ради 
Європи для молодіжної політики і мо-
лодіжної роботи.*

* Див.: Межправительственное сотрудни-
чество в молодежной сфере. Молодежная 
политика: социальная сплоченность, права 
человека, участие. Исследование. Совет Ев-
ропы.https:// www.coe.int.,а також: «Белая 
книга» по межкультурному диалогу «Жить 
вместе в равном достоинстве» (2008). 
Утверждена министрами иностранных дел 
стран-членов Совета Европы на 118-й сес-
сии Комитета министров. Страсбург, 7 мая 
2008 г.;http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/
Publication_WhitePaper_ID_en.asp
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ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОНТЕРСТВА
Через відсутність універсального 

розуміння термінів «волонтер» і «во-
лонтерська діяльність» не існує єди-
ного визначення волонтерства. Деякі 
міжнародні структури, включаючи 
ООН *, Міжнародна організація праці 
(МОТ) і Рада ЄС ** спробували дати 
визначення волонтерству. Виходячи 
з цілі нашої статті, вважаємо, що де-
фініція, дана Міжнародною органі-
зацією праці в «Керівництві з оцінки 
волонтерської праці» *** є більш від-
повідною:

«Волонтерська праця – неоплачу-
вана необов’язкова робота; тобто 
час, який особи витрачають безоп-
латно на діяльність, що здійснюєть-
ся або через організацію, або безпо-
середньо в інтересах інших осіб, які 
не входять до складу їх особистого 
домогосподарства.»

Виходячи з даної дефініції, можна 
виділити наступні ключові характери-
стики волонтерської діяльності:

1. Волонтерство включає у себе 
діяльність або працю. Це діяльність, 
що робить внесок у виробництво 
товарів та послуг, направлена не ви-
ключно на користь волонтера. Крім 
того, діяльність має здійснюватись 
протягом відповідного часу, у відпо-
відності зі світовими стандартами, 
протягом не менше як однієї години.

2. Волонтерство не оплачується. 
Хоча за визначенням волонтерство є 
діяльністю без оплати, однак волон-
тери можуть отримувати стипендії чи 
компенсації за необхідні витрати (на 
переїзд, за проживання). Такі форми 
грошової підтримки або підтримки в 
натуральній формі не можуть пред-
ставляти собою значну винагороду, 
виходячи зі стандартів тієї місцево-

*Див.: Волонтерська програма ООН, 1999: 
«Волонтерство в широкому сенсі можна ви-
значити як некомерційний, неоплачуваний, 
некарьєрний внесок індивідів в благополуччя 
своїх сусідів, спільноти і суспільства в цілому».
** Див.: Рада ЄС: Рішення про проголошення 
року волонтерської діяльності і формування 
активної громадянської позиції (2011), стор.3
*** Див.:Міжнародна організація праці: Керів-
ництво з оцінки волонтерської праці , 2011. 

сті, де відбувається волонтерська ді-
яльність.

3. Волонтерство – справа доброї 
волі. Волонтерство не може бути 
примусовим і має включати можли-
вість вибору.

4. Волонтерство приймає як інди-
відуальну (пряму), так і організаційну 
форму. Деякі країни розділяють ці дві 
форми і регулюють тільки волонтер-
ську діяльність на основі організацій.

5. Волонтерство здійснюється 
поза домашнього господарства во-
лонтера і не обмежується відповід-
ним бенефіціаром. Волонтерська 
діяльність здійснюється на користь 
інших осіб, а не осіб, що мешкають 
разом з волонтером, а також по від-
ношенню до більш широкого кола 
бенефіціарів, включаючи навколиш-
нє середовище, тварин тощо.

Крім того, визначення МОП вклю-
чає в себе волонтерську діяльність, 
що здійснюється в рамках всіх типів 
громадських інститутів, таких як не-
комерційні організації, урядові уста-
нови, приватний бізнес тощо. Однак 
багато країн дозволяють тільки не-
прибутковим структурам і держав-
ним установам служити у якості во-
лонтерських організацій.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
ПРОБЛЕМИ І НЕДОЛІКИ

Соціальний і економічний внесок 
волонтерської діяльності в розвиток 
суспільства незаперечний і тим не 
менш, на практиці не існує єдиного, 
універсального засобу забезпечити 
захист і регулювання прав і обов’яз-
ків волонтерів і волонтерських орга-
нізацій. Відсутність регулювання не-
обов’язково може стати проблемою, 
але повна відсутність правових по-
ложень в даній сфері може створити 
перешкоди для здійснення волонтер-
ської діяльності. Проблеми в різних 
країнах звичайно виникають через 
відсутність чіткого правового статусу 
волонтерів, що буде їх відрізняти від 
найманих працівників, а також чіт-
ких вимог до їх діяльності, що також 

дозволяє забезпечити захист їх прав 
і пільг.

Проведений нами аналіз дозво-
ляє виявити наступні правові пере-
шкоди, що витікають з несприятли-
вих правових і регламентних рамок, 
що існують в країнах Європи:

а.) Відсутність юридичного ви-
значення терміну «волонтер» може 
привести до того, що до волонтерів 
відносяться як до оплачуваних най-
маних працівників, застосовуючи до 
них вимоги трудового законодав-
ства (наприклад, обов’язкове стра-
хування, норми мінімальної оплати 
праці тощо). Через це організації, що 
працюють з волонтерами, можуть 
нести відповідальність у зв’язку з не-
дотриманням даних положень. На-
приклад, в Туреччині такі організації 
отримують штрафи за наявність не-
застрахованих працівників, тому що 
вимога обов’язкового страхування 
розповсюджується і на волонтерів. 
Така ж проблема існує і в Албанії, де 
організації зобов’язані реєструвати 
волонтерів в Бюро зайнятості і виму-
шені виплачувати їм страхування під 
загрозою серйозної відповідальності.

б.) Права і пільги. Через відсут-
ність чіткого статусу волонтерів, їх 
діяльність, що здійснюється поза 
сферою регулювання трудового за-
конодавства, може трактуватись як 
нелегальна праця. Це може привести 
до втрати волонтерами відповідних 
пільг, таких яке соціальне забезпе-
чення і допомога по безробіттю.

в.) Оподаткування, що розповсю-
джується на відшкодування витрат, 
пов’язаних з волонтерською діяльніс-
тю, залишається значною проблемою 
в несприятливих правових умовах. 
Оскільки компенсація має покривати 
тільки необхідні витрати волонтера, 
будь-які податки, що вилучаються 
з загальної суми, мають значення і 
створюють практичні перешкоди до 
залучення волонтерів. Деякі євро-
пейські організації (наприклад, Фонд 
Роберта Шумана в Польщі) назвали 
оподаткування, що поширюється на 
компенсацію витрат, головною пере-
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яльність своїх громадян за кордоном 
і іноземних громадян в своїй країні.

Одним з головних завдань регу-
лювання волонтерської діяльності є 
наступне: не створювати складних 
систем такої діяльності або не вво-
дити занадто великої кількості вимог 
до приймаючих організацій і волон-
терам, що може де мотивувати їх від 
встановлення волонтерських відно-
син. Наприклад, визначення терміну 
«волонтер» має включати в себе різні 
форми волонтерської діяльності, на-
приклад, одноразову волонтерську 
дію, короткотермінову і довгостро-
кову волонтерську діяльність, волон-
терську діяльність через організацію 
і індивідуальну форму роботи, і роз-
глядатись вони повинні відповідно.

Для кожної форми волонтерської 
діяльності мають бути встановлені 
свої умови, а також існувати мож-
ливості для спонтанної короткотер-
мінової волонтерської активності, у 
тому числі поза межами правових ра-
мок. Наприклад, в Чехії в спортивній 
галузі працюють більш ніж 270,000 
волонтерів, що витрачають на це в 
середньому 5 годин в тиждень. Це 
в еквіваленті рівняється праці 33 
тис.750 осіб, що працювали б повний 
робочий день за відповідну заробіт-
ну плату. В монетарному вигляді їх 
внесок складає 193.5 млн.євро. (Див.: 
Study on the funding of grassroots 
sports in the EU. Volume II of the Final 
Report. Brussels., Eurostratigies – June 
2011, Р.57.)

Тому інколи тут говорять, що 
«простіше» організувати коротко-
термінову волонтерську діяльність, 
хоча довготермінова діяльність зна-
ходиться під більшим захистом. Так, 
у «довготермінових» волонтерів (які 
працюють мінімально 20 годин на 
тиждень) весь час їх волонтерської 
діяльності включають в загальний 
розрахунок виплат по безробіттю. 
Однак механізми реєстрації та звіт-
ності можуть бути досить непродук-
тивними. Вони можуть викликати 
незручності для державних установ 
та приймаючих організацій.

і далі розвивати правові рамки для 
волон-терства з метою досягнення 
відповідних позитивних результа-
тів*, таких як економічний розвиток, 
просування ідей громадян-ського су-
спільства і громадянської активності, 
зменшення рівня безробіття тощо. 
Наприклад, в Чехії у червні 2014 року 
були внесені поправки до Акту про 
волонтерську діяльність, згідно яким 
були введені оціночні сертифікати, 
що мають служити у якості офіцій-
ного підтвердження проходження 
профе-сійної підготовки, таким чи-
ном допомагаючи безробітним здійс-
нювати волонтерську діяльність.

МАСШТАБИ РЕГУЛЮВАННЯ
Так як країни, що регулюють во-

лонтерську діяльність, переслідують 
різні цілі, не існує стандарту для ви-
значення масштабів регулювання. 
Згідно з існуючими практиками в єв-
ропейських країнах, частіше за все 
піднімають наступні питання:
• Визначення терміну «волонтер» і 

«волонтерська діяльність»;
• Визначення поняття «приймаюча 

організація»;
• Зміст волонтерської угоди і умови, 

згідно яких вона приймається;
• Права і обов’язки волонтера і при-

ймаючої організації у відношенні 
один до одної;

• Положення про відповідальність, 
що застосовується до осіб, які по-
рушують норми волонтерської ді-
яльності;

• Стягування податку з витрат, пов’я-
заних з виконанням волонтерської 
діяльності, наприклад, витрати на 
проїзд, проживання поза місць їх 
діяльності;

• Заохочення для осіб, що прийма-
ють участь у волонтерській діяль-
ності, такі як соціальні пільги, ви-
плати по безробіттю;

•  Умови міжнародної волонтерської 
діяльності, а саме волонтерська ді-

* Див.: Волонтерська програма ООН: Розроб-
ка та імплементація законів і програм по во-
лонтерству, 2011

шкодою при направленні волонтерів 
до Грузії.

В Естонії за національними звіта-
ми в галузі спорту працює близько 
12-13 тис. волонтерів в середньому 
по 3 години в тиждень. Їх робота 
еквівалентна праці 900 працівників, 
а монетарний внесок складає близь-
ко 5 млн. євро (див.: Study on the 
funding of grassroots sports in the EU. 
Volume II of the Final Report. Brussels., 
Eurostratigies –June 2011.,P.79). В цій 
країні тільки неприбутковим об`єд-
нанням і фондам, діючим в громад-
ських інтересах, дозволено ком-
пенсувати витрати волонтера, не 
сплачуючи прибутковий податок від 
загальної суми виплат. 

г.) Норми відповідальності. Коли 
не існують чітко сформульовані нор-
ми відповідальності для волонтер-
ської діяльності, може бути важко 
з`ясувати, хто несе відповідальність 
за шкоду, що спричинена третій сто-
роні, а також шкоду, що заподіяна 
самому волонтеру. Норми відпові-
дальності зазвичай відрізняються в 
цивільному праві і трудовому праві, і, 
коли у волонтера не має чіткого ста-
тусу, стає не зрозумілим, яке право 
потрібно застосовувати в таких ситу-
аціях. Кращою практикою є наявність 
окремих норм для волонтерської ді-
яльності, що дозволяє захищати як 
волонтерів, так і треті сторони.

д.) Міжнародна волонтерська ді-
яльність також заслуговує особливої 
уваги законодавців. В цілях підтрим-
ки міждержавного співробітництва, 
норми регулювання волонтерської 
діяльності мають містити чіткий опис 
процедури отримання віз і забезпе-
чувати захист іноземних волонтерів, 
а також громадян своєї країни, які 
здійснюють волонтерську діяльність 
за кордоном. Загальною проблемою 
залишається визначення, норми якої 
країни мають застосовуватись по від-
ношенню до іноземного волонтера: 
норми країни походження чи норми 
країни, в якій здійснюється волонтер-
ський проект.

Країни можуть приймати рішення 



20 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Міжнародний журнал загальної та медичної психології

ЛЮТИЙ  2019 р. №2

Досить специфічною є ситуація у 
Великій Британії.**** За національни-
ми оцінками в країні близько 1 млн. 
осіб приймають участь у волонтер-
ській спортивній діяльності протя-
гом в середньому 11.5 годин на тиж-
день. Їх праця оцінюється щорічно в 
суму 5.2 млрд. євро. (див.: Study on 
Volunteering in the EU, a report by GHK 
to the European Commission, 2010)

Тут не існує національного зако-
нодавства, яке б чітко регулювало 
статус волонтера, тому у відношен-
ні осіб, що займаються волонтер-
ськими проектами, застосовується 
загальне право. Волонтерські орга-
нізації, що приймають волонтерів, 
сприймаються як органи самоуправ-
ління, тому їм дозволяється регулю-
вати свою діяльність і внутрішні спра-
ви самостійно. Отже, всі умови участі 
у волонтерській діяльності залежать 
від правил саморегулювання цієї ор-
ганізації, а також угоди між волонте-
ром і приймаючою організацією. 

Крім того існує також Комплек-
сний кодекс хороших практик волон-
терської діяльності, що визнає вели-
ке значення волонтерства і кроки, що 
необхідно прийняти, щоб усунути усі 
можливі перешкоди у здійсненні во-
лонтерського проекту. 

2.Регулюючі положення різних 
законів, що мають відношення до пи-
тань волонтерства.

 Згідно даної моделі регулювання, 
питання, що мають відношення до во-
лонтерської діяльності, розглядають-
ся в окремих законах, у залежності 
від характеру питання. Визначення 
термінів «волонтер» і «волонтерсь-
ка діяльність», а також положення 
відносно прав і пільг для волонтерів 
зазвичай містяться в законах, що ре-
гулюють різні форми діяльності орга-
нізацій, наприклад, у Латвії. В Польщі 
– в законах про статус громадської 
користі; в Швейцарії – в Кодексі зо-

** Див.:GNK. Дослідження волонтерства в 
Європейському Союзі, Доповідь по країні,Ве-
лика Британія, 2012. Доступно по засланню: 
http://ec.europe.eu/citizenship./pdf/national_ 
report_uk_en.pdf.)

делі є те, що традиції волонтерської 
діяльності вже широко розповсюдже-
ні серед населення даної країни, тому 
просто не має необхідності вводити 
обов’язкове правове регулювання.

Особливістю даної моделі є необ-
хідність наявності укоренілих прак-
тик, які насправді створюють письмо-
во не зафіксовані правові рамки для 
волонтерської діяльності. В країнах з 
менш розвинутою культурою волон-
терства не так багато традицій, які б 
регулювали волонтерську діяльність, 
тому в таких випадках саме закони 
можуть ставати необхідним інстру-
ментом регулювання.

Таким прикладом є Швеція – кра-
їна з глибоко укоренілою традицією 
волонтерства. Шведська модель 
спорту не існувала б без волонтер-
ського спортивного руху. Згідно на-
ціональних даних близько 600.000 
волонтерів допомагають спортивним 
клубам і об`єднанням в їх діяльності. 
В середньому в тиждень вони пра-
цюють від 3.9 до 6.8 годин. Це еквіва-
лентно праці 58.500 робітників сфери, 
а в монетарному вигляді за рік-рівня-
ється 1млрд.214 млн.євро (див.:Study 
on the funding of grassroots sports in the 
EU. Volume II of the Final Report. Brus-
sels.Eurostrategies-June 2011.,P.249)

Приорітетом цієї країни є збережен-
ня незалежності і автономії сектора, а 
також уникнення прийняття будь-яко-
го законодавчого регулювання. Тому 
всі правові конфлікти, що виникають в 
сфері волонтерської діяльності, вирішу-
ються на підставі прецедентного права. 
Договори укладаються згідно з домов-
леністю між волонтером і приймаючою 
організацією. Не існує положень, що 
регулюють оподаткування компенсації 
необхідних витрат волонтерів. Оскіль-
ки загальна сума компенсації в більшо-
сті випадків не перевищує відповідного 
ліміту, волонтери зазвичай не платять 
ніяких податків*.

*Див.: GNK.Дослідження волонтерства в 
Євро пейському Союзі, Доповідь по країні, 
Швеція.2012. Доступно по засланню : http://
ec.europe.eu/citizenship/pdf/national_report_se_
en.pdf.)

Останні приклади волонтерських 
практик в Європі показують, що міжна-
родне волонтерство (наприклад, участь 
волонтерів зарубіжних країн в фінальній 
частині ЄВРО-2012 з футболу в Україні та 
Польщі, або Олімпійських ігор 2016 р. в 
Бразилії ) було й знаходиться на підйомі 
і стає особливо важливим в країнах зі 
слабким залученням своїх громадян до 
волонтерської діяльності.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ 
МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ

Регулювання волонтерської діяль-
ності є різним, в залежності від вну-
трішніх потреб і проблем. Крім країн, 
де повністю відсутнє визнання волон-
терів на правовому рівні, таких як Ту-
реччина і Албанія, ми можемо виділи-
ти три загальних моделі регулювання 
волонтерської активності в Європі.

1. Модель, що базується на тради-
ціях, практиці, саморегулюванні

Характерною ознакою даної моде-
лі є те, що в країні не існує національ-
ного законодавства, яке б визначало 
чіткий правовий статус волонтера. Всі 
правила, що застосовують в даній сфе-
рі, або є частиною не зафіксованих в 
письмовій формі традицій та практик, 
або залишаються на саморегулюван-
ня волонтерських організацій. Однак, 
необхідно підкреслити, що такі захо-
ди регулювання не покривають всі 
питання, пов’язані з волонтерськими 
проектами, тому по відношенню до 
волонтерів також застосовуються де-
які положення загального національ-
ного законодавства. Наприклад, не 
можна застосовувати не зафіксовані 
в письмовому вигляді практики і прак-
тику саморегулювання організацій по 
відношенню до умов оподаткування. 
Ця модель зазвичай застосовується 
в країнах з добре розвинутою тра-
дицією волонтерської діяльності, на-
приклад в скандинавських країнах і 
Великій Британії, де визначення залу-
ченості до волонтерської діяльності і 
всі відповідні положення можна витяг-
нути з існуючих традицій і практик або 
практики саморегулювання організа-
цій. Позитивним аспектом даної мо-
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гулювання волонтерської діяльності. 
Згідно цього закону, волонтери діють 
в підтримку неурядових організацій 
і інших організаційних структур, на-
даючи звітність про свою діяльність в 
органи державного управління. Такі ж 
положення мають застосовуватись у 
відношенні волонтерської діяльності в 
рамках міжнародних організацій, що 
мають свої відділення у Польщі. Згідно 
даного закону, волонтерам надається 
багато прав і пільг, таких як покриття 
витрат на поїздки і виплата добових 
в такому ж розмірі, як і для найманих 
працівників, компенсація інших необ-
хідних витрат, право на виплати по 
догляду під час хвороби тощо. Більш 
того, даний закон вводить додаткові 
пільги для волонтерів, що направля-
ються для праці за кордоном, такі 
як медичне страхування іноземних 
працівників, страхування на випадок 
травми, покриття додаткових витрат 
на поїздки та інше.

Болгарія. В країні існує ініціатива 
про прийняття двох окремих законів 
про волонтерську діяльність. Законо-
проект про волонтерську діяльність 
від 2006 року і Законопроект про 
розвиток молоді від 2008 року до 
сих пір чекають схвалення парламен-
том. Існуючи нормативно-правові 
рамки регулювання волонтерської 
діяльності розділені в декількох ок-
ремих законів, а саме Закон про 
врегулювання криз (2005р.), Закон 
про болгарський Червоний Хрест 
(1995 р.) і Закон про фізичну культу-
ру і спорт (1996 р.). Закон про врегу-
лювання криз регулює волонтерську 
діяльність в надзвичайних ситуаціях, 
згідно якому, особи, що приймають 
участь у волонтерській діяльності, 
мають право на основному робо-
чому місці піти у неоплачувану від-
пустку. Закон про Червоний Хрест 
регулює діяльність Червоного Хреста 
і визнає волонтерство у якості «фун-
даментального принципу руху Чер-
воного Хреста». Цікавим є той факт, 
що обидва закони містять окремі по-
ложення з оподаткування, пов’язані 
з волонтерськими проектами. Закон 

безробіттю, тому вони регулюються, 
виходячи з загальних положень від-
повідних законів. Крім Закону про 
об’єднання і фонди, існує Закон про 
молодь, прийнятий у 2009 році. В 
Законі дається визначення терміну 
«молодіжне волонтерство», а також 
регулюється відповідальність при-
ймаючих організацій у відношенні до 
молодих волонтерів.

Косово. В правових рамках країни 
визнається тільки молодіжне волон-
терство. Закон про розширення прав 
і можливостей молоді, прийнятий у 
2003 році, дає визначення поняттю 
«волонтерська діяльність молоді» і 
забороняє її здійснення в особистих 
або сімейних корисливих інтересах. 
Відповідно Закон наголошує, що во-
лонтерська діяльність молодих лю-
дей не винагороджується, при цьому 
не визначаючи умов відшкодування 
витрат волонтерів.* Закон свідчить, 
що необхідно укладати угоду між 
волонтером і організатором волон-
терського проекту, а участь в ньому 
має визнаватись як досвід практич-
ної роботи. Незважаючи на добру 
волю законодавців надати молодим 
волонтерам відповідні пільги, дане 
регулювання досить поверхневе і не 
представляє детальних положень 
відносно прав волонтерів.

Польща. Це приклад країни з до-
сить складною системою регулю-
вання волонтерської діяльності, що 
міститься в одному документі; однак 
різні положення регулювання також 
існують і в інших законах. Акт «Про 
громадську користь і волонтерську 
роботу» 2003 року, з поправками від 
2003 року та 2011 року (напередодні 
фінальної частини ЄВРО-2012 з фут-
болу), містить окремий розділ з уре-

* Різниця між покриттям витрат і винагоро-
дою полягає в тому, що покриття витрат – це 
оплата за витрати, пов’язані з виконанням 
волонтерської діяльності, в той час як вина-
города – це оплата за запрошувані послуги, 
що представляють собою матеріальну ви-
нагороду, тому такого роду праця не може 
вважатись «роботою без компенсації», що в 
свою чергу є обов’язковою характеристикою 
волонтерської діяльності)

бов’язань. В деяких країнах визна-
ють тільки статус молодих волонте-
рів, а положення, що регулюють їх 
волонтерську активність, містяться 
в законах з молодіжної політики, як 
наприклад, в Косово і Білорусії. Та-
ким чином, деякі положення можуть 
бути у трудовому праві, а податкове 
регулювання – в податковому зако-
нодавстві.

Ця модель дозволяє швидко від-
повідати на виникаючі потреби в ре-
гулюванні, тому що не потребують 
тривалих консультацій, аналізу та по-
літичних домовленостей. Складним 
завданням може статись забезпе-
чення відповідності один одному всіх 
положень з волонтерської діяльності, 
що містяться в різних законах, яке 
потрібне для їх успішного застосуван-
ня на практиці. Наприклад, якщо точ-
ний правовий статус волонтера ви-
значається законом про громадські 
організації, такий статус також має 
визнаватись податковим законодав-
ством, яке у тому числі має трактува-
ти умови оподаткування компенсацій 
витрат волонтерів. В той же час регу-
лювання, прийняте «на швидку руку» 
може привести до ситуацій, коли різні 
зацікавлені сторони (у т.ч. громадські 
організації) виключаються з процесу 
консультацій, а прийняті положення 
не відповідають потребам волонте-
рів і приймаючих організацій.

Говорячи про приклади, можна 
привести Латвію. Незважаючи на за-
конотворчі ініціативи щодо прийнят-
тя окремого закону про волонтер-
ство, Латвія все ще не має єдиного 
закону, що регулює волонтерську 
діяльність. Визначення терміну «во-
лонтер» можна знайти в Законі «Про 
об’єднання і фонди» від 2003 року. 
Згідно даного закону, волонтер 
може висувати прохання про від-
шкодування його витрат, однак на 
всьому правовому полі не визначені 
правила оподаткування, що застосо-
вуються по відношенню до волонте-
рів. Також відсутні окремі регулюючі 
положення щодо інших питань, таких 
як медична страховка або виплати по 



22 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Міжнародний журнал загальної та медичної психології

ЛЮТИЙ  2019 р. №2

волонтерських обов’язків, не вважа-
ється прибутком, тому не підлягає 
оподаткуванню. Регулювання між-
народної волонтерської діяльності 
має здійснюватись у відповідності з 
конкретною волонтерською програ-
мою, наприклад, однією з програм 
Європейської Волонтерської Служби.

Македонія. Національний Закон 
про волонтерство 2007 року є прикла-
дом закону, що об’єднує всі правові 
положення відносно волонтерського 
руху в одному документі. Закон на-
дає детальний опис прав і обов’язків 
волонтерів і приймаючих організацій, 
умови оподаткування, що застосову-
ються до компенсації витрат волон-
терів, умов страхування, а також ви-
значає відповідальність за порушення 
норм закону. Крім того, він містить 
опис умов здійснення міжнародного 
волонтерства, дозволяючи громадя-
нам займатись волонтерською діяль-
ністю за кордоном, а іноземним гро-
мадянам – в Македонії.

Молдова. Закон про волонтерську 
діяльність було прийнято у 2010 році. 
Він став прикладом ініціативи законо-
творців, який на практиці дуже важко 
втілити у життя через великі масшта-
би самого закону і великої кількості 
вторинних регулятивних положень, 
таких , наприклад, як регулювання 
стандартів мінімальної якості волон-
терської діяльності, регулювання 
акредитації приймаючих організацій 
тощо. Закон вводить список визна-
чень, основні принципи, умови регу-
лювання відносин між волонтерами і 
приймаючими організаціями, обов’яз-
кову реєстрацію волонтерів, що пра-
цюють 20 годин в місяць і більше. Він 
також містить великий список пільг 
для волонтерів, наприклад, досвід во-
лонтерської діяльності зараховується 
у якості досвіду праці і враховується 
при розрахунку пенсій, а також зара-
ховується у якості академічних годин 
у студентів. При цьому виникають 
труднощі при розробці і прийнятті 
вторинного регулювання. Як вказу-
ють дослідники, ця створена система 
не працює до сих пір.

коли всі положення, що регулюють 
волонтерську діяльність, об’єднані в 
один єдиний нормативно-правовий 
документ. В різних країнах цієї мо-
делі можна знайти різні її варіації, в 
залежності від масштабу регулюван-
ня чи структури. Інколи в такий закон 
включені не всі положення, тоді за-
звичай умови оподаткування волон-
терів залишають на регулювання від-
повідними податковими законами.

Позитивним аспектом окремого 
закону про волонтерство є той факт, 
що він дає відповіді на всі питання, що 
стосуються участі в волонтерських 
проектах, в одному єдиному докумен-
ті, чітко встановлюючи «правила гри» 
(наприклад в Македонії). Добре роз-
роблений окремий закон може бути 
ефективним інструментом просуван-
ня волонтерської активності, і разом 
з державною політикою і стратегією 
може внести свій внесок у розвиток 
волонтерської традиції в країні. За-
гальним завданням для законодавців 
є прийняття такого єдиного закону, 
який сприяв розвитку волонтерського 
руху, але при цьому не «перерегулю-
вав» дану сферу (див. приклад Молдо-
ви). Іншим завданням є забезпечення 
участі всіх зацікавлений сторін в про-
цесі розробки законопроекту з метою 
отримати такий закон, який би відпо-
відав потребам даної сфери. В той же 
час забезпечити імплементацію окре-
мого закону складніше, у порівнянні з 
іншими моделями регулювання. 

У якості приклада можна приве-
сти Литву. Закон про волонтерську 
діяльність, прийнятий у червні 2011 
року, дозволяє громадянам і інозем-
цям віком від 14 років на законних 
підставах здійснювати у Литві волон-
терську діяльність. Закон вводить 
принципи для волонтерства, такі як 
користь для суспільства і індивіда, 
співробітництво, різноманітність 
та гнучкість. Відповідно, надається 
список основних прав і обов’язків 
волонтера і приймаючої організації, 
а також умови, згідно яких має укла-
датись угода між ними. Компенсація 
витрат, пов’язаних з виконанням 

про фізичну культуру і спорт регулює 
необов’язкову спортивну активність 
студентів, яка вважається волонтер-
ською діяльністю. В доповнення до 
цього, організації мають можливість 
приймати норми саморегулювання у 
вигляді т.з. «кодексів поведінки». Ці 
норми стосуються тільки конкретної 
організації, вони зазвичай визнача-
ють ключові цінності і стандарти яко-
сті її волонтерської діяльності. (8)

Франція. В країні спортивними во-
лонтерами в останні роки працювало 
більш ніж чотири млн. осіб. Наприк лад, 
в 2007 році - 4.118 млн. осіб., а їх монетар-
ний еквівалент склав в цей рік 8 млрд. 
332 млн. євро (див.: Study on the funding 
of grassroots sports in the EU. Volume II of 
the Final Report. Brussels., Eurostratigies – 
June 2011., P.98)

В країні визнають дві форми 
участі у волонтерській діяльності: 
“Benevoles” і “Volontariat”. До першої 
форми участі входять особи,що ма-
ють визнаний комерційний або неко-
мерційний статус, наприклад, наймані 
працівники або студенти, з додатко-
вими правами, витікаючи з їх участі у 
волонтерській діяльності. Така фор-
ма участі, проте, не має чіткого пра-
вового статусу, тому такі волонтери 
можуть займатись будь-якою іншою 
діяльністю.“Volontariat” же – це осо-
би, які володіють визнаним правовим 
статусом волонтерів і вони займають-
ся виключно волонтерською діяль-
ністю. Обидві форми регулюються 
багатьма законами. В той час як у від-
ношенні до “Benevoles” в основному 
застосовуються правові положення, 
що стосуються їх основного статусу, 
“Volontariat” регулюється багатьма 
окремими законами, такими, напри-
клад, як «Волонтерська діяльність в 
об`єднаннях, Громадянська волон-
терська діяльність в компаніях, Во-
лонтерська громадянська служба та 
іншими.

2.Регулювання окремим законом 
про волонтерську діяльність

Це найбільш часто використову-
вана модель регулювання в Європі, 
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- визначити взаємовідношення 

між безробіттям і волонтерством, 
причому бажано враховувати пере-
бування за кордоном при виконанні 
волонтерської роботи, як період нав-
чання, підготовки і тренінгу.

- визначати обгрунтований рівень 
відшкодування готівкових витрат во-
лонтерів (у тому числі кишенькових 
грошей (див.:Додаток), витрат на 
харчування та розміщення), що не 
можуть розглядатись як заробітня 
платня. 

- опрацювати необхідне рамкове 
співробітництво з метою обговорен-
ня і вирішення питань, що виникають 
по відношенню до різних правових 
оцінок, які мають міжнародні волон-
тери в різних країнах ЕС;

- використовувати Європейську 
кваліфікаційну сітку професій для 
того, щоб досягнути відповідності 
між системами, що існують в різних 
країнах;

- визнавати навички і професійну 
компетенцію, отримані волонтером 
(у т.ч. закордоном), сприяти факуль-
тативному визнанню (в рамках фор-
мальної освіти і системи підготовки 
та перепідготовки) та підтверджен-
ню кваліфікації, що була отримана в 
ході волонтерської діяльності; 

- розробити прозорі методи (ос-
новані на самооцінці при допомозі 
керівника) для оцінки навиків і рівня 
компетентності при виконанні  во-
лонтерських послуг, підвищувати 
рівень свідомості про них організато-
рів волонтерскої діяльності; 

- провести консультації для вирі-
шення питання зі спортивними неуря-
довими організаціями і організація-
ми роботодавців відносно проблеми 
визнання результатів, отриманих від 
неформальної освіти, волонтерських 
навичок та рівня підготовки волонте-
рів для врахування в процесі їх вер-
бовки;

- підтримувати розвиток спортив-
них організацій (федерацій, клубів), 
які можуть приймати участь в транс-
національних волонтерських обмінах;

- підтримувати підготовку і об-
мін прикладами кращої практики з 
питань управлення національним та 
міжнародним волонтерством між 
громадськими спортивними інститу-
ціями;

- враховувати аспект волонтер-
ських обмінів в діючих/існуючих 
програмах міжнаціонального, міжре-
гіонального та міжнародного співро-
бітництва.

ВИСНОВКИ :
Сьогодні у суспільстві відбуваєть-

ся багато дискусій про будівництво 
демократичного громадського су-
спільства. А безпосередньою скла-
довою громадського суспільства і 
проявом активності людей, виступає 
волонтерський рух. Останні 4-5 років 
волонтерський рух існує в Україні не 
тільки як дещо неорганізований, а ін-
ституційно-декларований рух, поло-
ження якого прописані в державній 
концепції про волонтерський рух в 
Украіні. Але все ж таки волонтерська 
діяльність ще не дуже популярна в 
державі. Можливо тут відчувається 
вплив радянського минулого, важкий 
характер соціальних трансформацій, 
що змінюють критерії визначення 
нормативності, зразків успішної і сус-
пільно-схваленої соціальної корис-
ності і громадської участі. 

Ситуація, на наш погляд, почала 
змінюватись з початком війскового 
конфлікту на Донбасі. З’явились во-
лонтерські акції, чимало стало і акти-
вістів, що мобілізуються в соціальних 
мережах, створюються організаційні 
засади волонтерської діяльності, про-
водяться масові акції і допомога. Разом 
з тим, як відмічають деякі ЗМІ, «… для 
нашої нації не характерна кооперація 
і взаємодопомога. Проблема в тому, 
що в Україні волонтерство проявляєть-
ся тільки на рівні окремих акцій, а не як 
системна робота» (Див.: А.Покрасён . 
«Волонтерство в Украине – непопуляр-
но?» – Вероятно. 30 июля 2013 г.)

 З такою точкою зору можна по-
годжуватись, чи ні. Але потрібно 
зробити рішучі кроки у підвищенні 
ефективності роботи українських во-
лонтерських центрів і організацій. Це 
можливо тільки через застосування 
комплексного підходу до організації, 
підготовки та управління волонтера-
ми, та того досвіду, що мається в кра-
їнах Західної Європи. 

Беручи до уваги проведений нами 
аналіз регулювання волонтерсько-
го руху та для подальшого розвитку 
волонтерства в європейських краї-
нах-членах ЄС та майбутніх членах 
Європейського Співтовариства (на-
приклад, України) необхідно, на наш 
погляд рекомендувати наступне:

- чітко визначити юридичний ста-
тус волонтерів, в тому числі, міжна-
родних волонтерів; 

- включити поняття «волонтер-
ство» до переліку юридичних засад 
з метою перебування волонтерів в 
країні;

Словаччина. В країні нараховуєть-
ся близько 70 тис. волонтерів в спорті, 
які працюють в середньому 5 годин на 
місяць. Це еквівалентно роботі 8700 
працівників з повною з/п. В монетар-
ному вигляді їх робота оцінюється 
в 36.5 млн. євро (див.: Study on the 
funding of grassroots sports in the EU. 
Volume II of the Final Report., Brussels., 
Eurostratigies-June 2011., P.219). Закон 
про волонтерську діяльність від 2011 
року відрізняється від інших подібних 
законів головним чином детальним 
описом термінів «волонтер», «во-
лонтерська діяльність» і «приймаюча 
організація». Позитивним аспектом 
даного закону є те, що він чітко визна-
чає масштаби регулювання, однак в 
ньому відсутні положення про відпові-
дальність у відношенні до третіх осіб, 
міжнародної волонтерської діяльно-
сті, компенсації витрат та інші. Тому 
даний закон не в повній мірі відпові-
дає характеру всеосяжного докумен-
ту і залежить від регулюючих поло-
жень, що містяться в інших законах.

Сербія. Національний Закон про 
волонтерську діяльність від 2010 року, 
на відміну від подібного словацького 
закону, визначає чіткі рамки регулю-
вання волонтерської діяльності. До 
речи українські законотворці, готую-
чи свої законопроекти на дану тему, 
уважно вивчали як сербський досвід, 
так і словацький. У вищезазначеному 
законі окрім основних визначень, міс-
тяться загальні солідарність і підтрим-
ка волонтерства, захист волонтерів, 
принцип альтруїзму тощо. Закон 
встановлює різницю між коротко-
строковим та довгостроковим волон-
терством, визначаючи, що довгостро-
ковим є волонтерство по 10 годин на 
тиждень і більше на протязі терміну 
понад 3 місяців. Відповідно, до цих 
типів волонтерства застосовуються 
різні правила, наприклад, довгостро-
кові волонтери зобов’язані укладати 
письмову угоду, але при цьому їм на-
дається медична страховка. Цікавим є 
те, що участь у діяльності Червоного 
Хреста виключено з сфери регулюван-
ня даним законом.
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Додаток №1

КАРМАННІ ГРОШІ,  
ЩО ОТРИМУЮТЬ  

ВОЛОНТЕРИ В МІСЯЦЬ**

в країнах ЕС:
Австрія-110 Євро., Бельгія-105 Євро., 

Болгарія-65 Євро., Хорватія- 95 Євро., 
Кіпр – 95 Євро., Чеська Республіка- -95 
Євро., Данія -140 Євро., Естонія-85 Євро., 
Фінляндія – 120 Євро., Франція- 125 Євро., 
Німеччина- 105 Євро., Греція – 95 Євро., 
Угорщина- 95 Євро., Ірландія -125 Євро., 
Італія -115 Є.,Латвія – 80 Євро. ,Литва – 80 
Євро., Люксембург -105 Євро., Мальта – 95 
Євро.,Нідерланди – 115 Євро.,Польща – 85 
Євро.,Португалія – 95 Євро., Румунія- 60 
Євро., Словаччина – 95 Євро., Словенія – 
85 Євро., Іспанія – 105 Євро., Швеція – 115 
Євро., Велика Британія – 150 Євро.

в країнах Європейської Асоціації 
Вільної Торгівлі:

Ісландія – 145 Євро.,Ліхтенштейн – 
130 Євро., Норвегія -145 Євро.,Швейцарія 
-140 Євро.

Країні-кандидати :
Турція -85 Євро. 

* Див.: Addendum to the Programme Guide 
2013. European Commission. Directorate-
General for Education and Culture. Brussels, 
15/07/2013.

 Додаток №2

ДОСВІД ТА ПРИКЛАДИ РІШЕНЬ 
 ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМ ВОЛОНТЕРСТВА  

В РІЗНИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Приклади рішень: В ФРН був прийнятий спеціальний закон, який регулює програ-
ми зайнятості волонтерів як повний, так і неповний робочий день. В Законі передбаче-
но перелік всіх юридичних правил, що регулюють ситуацію щодо страхування.

В Литві спеціально звільняють учасників волонтерських програм, що ініційовані 
ЕС або країнами-членами ЕС від обов’язків отримання дозволу на роботу (у випадку, 
якщо вони прибули з країн-не членів ЕС).

В Італії ввели спеціальну візу («віза V»), згідно якої волонтерство є достатньою за-
конною підставою для в’їзду та перебуванню в країні волонтерів, що представляють 
“Європейську Волонтерську Службу з країн-не членів ЕС».

 У Великій Британії спростили попереднє тимчасове обмеження роботи (макси-
мально до 16 годин у тиждень) для безробітного, протягом якого він може надавати 
волонтерські послуги, до повного дня. У Великій Британії дозволено відшкодування 
прийнятого рівня готівкових витрат, що мають волонтери при виконанні ними своїх 
обов’язків, а також витрат на харчування та проїзд. 

 В Німеччині, закон, що регулює діяльність волонтерських програм, визначає, що 
волонтерам, які працюють повний робочий день, можуть надаватись місця для прожи-
вання, робочий одяг та харчування (або їх грошовий еквівалент). Їх кишенькові гроші 
не можуть перевищувати в наявності 6% від максимальної заробітньої платні (з ураху-
ванням пенсійного страхування).

В Угорщині Центральний Волонтерський фонд започаткував програму “OUTLET”, 
що надає можливість тим, хто шукає працю, надавати волонтерські послуги протягом 
10 місяців з метою підтримки їх мотивації, допомоги в отриманні досвіду роботи і за-
лишатись компетентними на ринку праці. 
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Постановка проблеми. Процеси 
інтеграції світового співробітництва 
у галузі військових відносин при-
зводять до змін у кваліфікаційних 
вимогах до фахових характеристик 
майбутнього офіцера [1]. Так, згід-
но Указу Президента України Про 
рішення Ради національної безпеки 
і оборони України від 6 травня 2015 
року «Про Стратегію національної 
безпеки України» одними із основних 
напрямків державної політики на-
ціональної безпеки України є ство-
рення ефективного сектору безпеки 
та оборони, одним із пунктів якого 
є запровадження інтегрованої сис-

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ 
БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ  
СЕРТИФІКАЦІЇ ОФІЦЕРІВ-ПСИХОЛОГІВ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Кравченко К. О.
канд.психол.наук,  молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу 
проблем інформаційно-психологічного протиборства Науково-дослідного центру,  
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
м. Київ (Україна, http://orcid.org/0000-0002-8140-1759)

Згідно проведеного аналізу та враховуючи основні напрямки державної 
політики національної безпеки України, нормативно-правові акти, такі як: Указ 
Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України», Наказ 
Генерального Штабу №183 від 22.05.17 «Про затвердження Положення про 
структури морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України», Наказ 
Генерального штабу Збройних Сил України «Про затвердження Положення про 
Психологічну службу Збройних Сил України» №317 від 4.12.2014 року та інші, у 
статті запропонована структура багаторівневої системи сертифікації офіцерів-
психологів Збройних Сил України. До цієї структури входять шість рівнів: 
перший кваліфікаційний рівень Р1- «Узагальнення базової освіти», другий - Р-2 
«Психологічна діагностика та методи статистичної обробки даних», тре-
тій - Р3- «Психологічне консультування та корекція», четвертий - Р4- «Основи 
психотерапії», п’ятий - Р5- «Авторські психологічні тренінги та методики 
щодо їх проведення», шостий - Р6- «Особливості роботи офіцерів-психологів з 
урахуванням специфіки видів та родів військ(сил)».

Ключові слова: офіцер-психолог, система сертифікації, професіоналізація 
сектору безпеки та оборони, психологічне забезпечення Збройних Сил України.

теми освіти, бойової і спеціальної 
підготовки персоналу для органів 
сектору безпеки і оборони; професі-
оналізацію сектору безпеки і оборо-
ни, підвищення фахового рівня пер-
соналу, ефективну його мотивацію 
до належного виконання завдань за 
призначенням та інше. Безумовно, 
зазначені вище аспекти стосуються 
і фахівців морально-психологічного 
забезпечення Збройних Сил України 
та особливо військових психологів, 
діяльність яких обумовлена наступ-
ними наказами та нормативно-право-
вими актами: Конституцією України 
та законами України, постановами 

Верховної ради України, актами Пре-
зидента України та Кабінету Міністрів 
України, наказами і детективами Мі-
ністерства оборони України, Гене-
ральним штабом України: Наказом 
Міністерства оборони України № 491 
від 17.01.2013 року «Про затверджен-
ня положення про органи по роботі 
з особовим складом Збройних Сил 
України» [2]; Законом України про 
Збройні Сили України [3]; Наказом Ге-
нерального Штабу №183 від 22.05.17 
«Про затвердження Положення про 
структури морально-психологічного 
забезпечення Збройних Сил Украї-
ни»[4], Наказом Генерального штабу 



26 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Міжнародний журнал загальної та медичної психології

ЛЮТИЙ  2019 р. №2

Збройних Сил України «Про затвер-
дження Положення про Психологічну 
службу Збройних Сил України» №317 
від 4.12.2014 року [5].

Як показав досвід ведення опе-
рації об’єднаних сил (ООС), в основі 
ефективного виконання бойових за-
дач підрозділами лежить людський 
фактор, тобто у збереженні боєго-
товності та боєздатності Збройних 
Сил України найважливішим аспек-
том є психологічна стійкість та го-
товність. Про це свідчить невтішна 
статистика не бойових втрат серед 
військовослужбовців – понад 3000 
осіб з початку ведення бойових дій 
до теперішнього часу. Провідні фа-
хівці у військовій психології (Алещен-
ко В. І., Корольчук В. С., Стасюк В. В., 
Осьодло В. І., Хміляр О. Ф., Карая-
ні О. Г. та інші ) звертають увагу на 
те, що сьогодні треба робити акцент 
не тільки на матеріально-технічне 
забезпечення війська, але й на його 
психологічну складову. А це, в свою 
чергу, викликає необхідність здійс-
нення ефективного психологічного 
забезпечення у загальній системі мо-
рально-психологічного забезпечення 
життєдіяльності, підготовки та засто-
сування військ (сил). Цим і обумовлю-
ється актуальність даної теми.

Мета. Обґрунтувати доцільність 
створення багаторівневої системи 
сертифікації офіцерів-психологів у 
Збройних Силах України для подаль-
шого її впровадження.

Аналіз останніх досліджень та 
пуб лікацій. Професійна придатність 
військовослужбовців, як об›єкт дослі-
дження, вивчалась різними авторами 
протягом багатьох років в контексті 
вирішення наступних проблем.

Виявлення механізмів і факторів 
вдосконалення професійної та психо-
логічної підготовки офіцерів, форму-
вання професійно важливих якостей, 
освоєння ними професійної діяльно-
сті займались наступні дослідники: 
Борісенко Н.В., Волковицький Г.А., 
Дударев В.В., Железняк Л.Ф., Жуков-
ський С.І., Кандибовіч Л.А., Комісаров 
А.М., Корчемний П.А., Маріщук Л.В., 

Михайлівський В.Г., Наседкін С.Б., 
Перевалов В. Ф., Пономаренко В. А., 
Торохтій В. С., Тиртишний А. А., Се-
кач М. Ф., Суботін І. Б., Федоренко 
С. А. та інші.

Гандер Д. В., Караяні О. Г., Лиса-
ков Н. Д., Маклаков А. Г. та інші у сво-
їх працях висвітлювали питання орга-
нізації психологічного забезпечення 
професійної діяльності офіцерів. 

Проблемами організації психо-
логічної допомоги, орієнтованої на 
профілактику та подолання у офіцерів 
негативних станів і розладів, обумов-
лених особливостями професійної 
діяльності займалися Булавцев В. Д., 
Буянов В. І., Попов В. Є., Сечко О. В. та 
інші.

Виявлення психологічних осо-
бливостей різних видів професійної 
діяльності офіцерів та обґрунтування 
психологічних чинників її ефективнос-
ті розглядали Баширов І. Ф., Бєлоу-
сов А. В., Вайсеро К.І., Кандибовіч С. Л., 
Маркелова Т. В., Сисоєв І. В. та інші.

Проведений теоретичний аналіз 
літературних джерел дав змогу зро-
бити наступний висновок, що саме 
питанням професійної підготовки 
військових психологів, а тим паче їх 
рівню професійної кваліфікації приді-
лялось недостатньо уваги, або мож-
на сказати, що до недавнього часу 
це питання залишалось зовсім осто-
ронь. 

Виклад основного матеріалу. 
Враховуючи виклики сучасності, а 

саме проведення ООС на сході Укра-
їни, та прописані в нормативно-пра-
вових актах особливості професій-
ної діяльності офіцерів-психологів 
постає питання, а чи готові вони до 
виконання своїх прямих професійних 
обов’язків не тільки в мирний час, 
але і при веденні бойових дій. Таким 
чином, необхідно звернути увагу на 
підвищення рівня професійної квалі-
фікації офіцерів-психологів.

Згідно Наказу Генерального шта-
бу Збройних Сил України № 317 від 
4.12.2014 [5] року до основних на-
прямків роботи військового психоло-
га належать: 

психологічна діагностика – перед-
бачає вивчення та узагальнення осо-
бистісних і соціально-психологічних 
характеристик особового складу;

психологічна прогностика – пе-
редбачає оцінку перспектив роз-
витку особистості, прогнозування 
можливої індивідуальної і групової 
поведінки військовослужбовців на 
підставі виявлених особистісних, ха-
рактерологічних якостей, наявного 
соціально-психологічного клімату та 
складності завдань за призначенням;

психологічна профілактика – пе-
редбачає виявлення, усунення та за-
побігання особистісним і груповим 
негативним психологічним явищам, 
які виникають у процесі проходжен-
ня військової служби та виконання 
бойових завдань, надання психоло-
гічної допомоги особовому складу;

психологічне консультування – пе-
редбачає спрямоване на самопізнання 
і саморозвиток військовослужбовців 
формування у них здатності знаходи-
ти більше варіантів поведінки, понять, 
думок, почуттів, вчинків, розширення 
ступенів свободи вирішення життєвих 
та службових завдань; надання реко-
мендацій командирам (начальникам) 
щодо роботи з підрозділами (малими 
групами) та окремими військовос-
лужбовцями, запобігання негативним 
явищам та формування позитивного 
соціально-психологічного клімату се-
ред особового складу;

психологічна корекція – перед-
бачає організований психологічний 
вплив на військовослужбовців, які 
мають відхилення від соціальної або 
психічної норми, з метою усунення 
несприятливих психічних утворень та 
формування у них якостей, необхід-
них для військової служби;

психологічна реабілітація – пе-
редбачає відновлення втрачених 
(порушених) психічних функцій, від-
новлення (корекцію) самооцінки і 
соціального статусу військовослуж-
бовців із психічними розладами, бо-
йовими травмами і каліцтвами;

психологічний відбір та розста-
новка кадрів – передбачає розробку 
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професіограм на кожну військову 
спеціальність, оптимізацію системи 
проведення професійного психоло-
гічного відбору на споріднену групу 
військових професій; проведення 
необхідних заходів професійного 
психологічного відбору; надання 
висновку про професійну придат-
ність кожного військовослужбовця 
(до навчання, перепідготовки тощо); 
комплектування військових підрозді-
лів (крім вищих військових навчаль-
них закладів та військових навчаль-
них підрозділів вищих навчальних 
закладів);

просвітницько-пропагандист-
ський – передбачає формування та 
розвиток професійно важливих пси-
хологічних знань, умінь та навичок 
військовослужбовців з метою забез-
печення їх психологічної готовності 
до виконання бойових завдань, опти-
мальної працездатності та психоло-
гічної стійкості до негативного впли-
ву психогенних чинників бойових дій; 
навчання керівного складу формам 
і методам психолого-педагогічного 
впливу на підлеглих в інтересах вико-
нання визначених завдань, підвищен-
ня загальної психологічної культури 
військовослужбовців;

дослідницький напрям – перед-
бачає сприяння у проведенні науко-
вих досліджень у галузі психології та 
впровадження їх результатів у прак-
тичну діяльність[5]. 

Основним завданням офіцера-пси-
холога є психологічне забезпечення 
виконання завдань за призначенням 
військами (силами) та психологічне 
супроводження військово-професій-
ної діяльності персоналу Збройних 
Сил України, які включають:

− моніторинг, аналіз, оцінка та 
прогнозування розвитку чинників, 
що впливають на ефективність діяль-
ності особового складу під час вико-
нання завдань за призначенням;

− підтримання та розвиток психо-
логічної стійкості особового складу, 
налаштування на безумовне вико-
нання завдань за різних умов обста-
новки;

− надання психологічної допомо-
ги військовослужбовцям, які її потре-
бують, внаслідок дії психотравмую-
чих чинників військово-професійної 
діяльності;

− організацію професійно-психо-
логічного відбору особового складу, 
оцінку психологічної придатності ок-
ремих військовослужбовців, екіпажів 
(розрахунків) до виконання завдань 
за призначенням (крім вищих вій-
ськових навчальних закладів та вій-
ськових навчальних підрозділів ви-
щих навчальних закладів);

− організацію та керівництво 
системою психологічної підготовки 
особового складу з урахуванням осо-
бливостей професійної діяльності за 
видами (родами) військ, здійснення її 
методичного забезпечення;

− апробацію та впровадження 
тренінгових технологій щодо фор-
мування та розвитку у військовос-
лужбовців відповідних професійно 
важливих психологічних якостей, 
необхідних для виконання завдань за 
призначенням;

− психологічну допомогу особо-
вому складу під час ведення бойових 
(навчально-бойових) дій та повсяк-
денної діяльності (психодіагностика 
як система використання методів 
виявлення та вимірювання ступеня 
психотравмованості військовослуж-
бовців; психологічне консультування, 
психопрофілактика, психокорекція; 
психічна реабілітація як система меди-
ко-психологічних і соціальних заходів, 
спрямованих на поновлення, корекцію 
та компенсацію психотравматичних 
ефектів, створення позитивних моти-
ваційних настроїв до виконання бойо-
вих (навчально-бойових) завдань);

− вивчення соціально-психологічно-
го клімату у військових колективах з 
метою визначення основних чинників, 
що впливають на діяльність особово-
го складу та надання консультативної 
допомоги та пропозицій до управлін-
ських рішень керівникам усіх рівнів;

− індивідуальну та групову кон-
сультативну роботу з членами сімей 
військовослужбовців;

− навчання командирів та офіцерів 
по роботі з особовим складом формам 
та методам психологічного вивчення 
особистості та основним прийомам 
психолого-педагогічної корекції;

− здійснення організаційних та 
методичних заходів щодо посилення 
впливу психологічного забезпечення 
на досягнення позитивних результа-
тів службової діяльності;

− надання методичної допомо-
ги командирам (начальникам) усіх 
рівнів щодо створення ефективної 
системи забезпечення психологічної 
надійності та психологічної стійкості 
особового складу;

− організацію психологічної реабі-
літації особового складу;

− психологічний аналіз причин 
та умов виникнення психологічних 
травм у військовослужбовців, підго-
товку пропозицій та методичних ре-
комендацій щодо їх запобігання та 
усунення;

− проведення психопрофілактич-
ної роботи, спрямованої на зміц-
нення та відновлення відповідного 
позитивного психічного стану вій-
ськовослужбовців та працівників 
Збройних Сил України, запобігання 
виникненню дезадаптації;

− організацію взаємодії з відпо-
відними службами інших силових 
структур України, фахівцями Мініс-
терства освіти та науки України та 
громадських організацій професійної 
спрямованості з питань надання пси-
хологічної допомоги та реабілітації 
громадян, координацію їх діяльності 
у Збройних Силах;

− формування та підтримку стій-
кої мотивації особового складу до 
виконання завдань за призначенням;

− розробку критеріїв діагности-
ки (оцінки) психологічної готовності 
особового складу до виконання за-
вдань за призначенням;

− організацію моніторингу та про-
гнозування соціально-психологічних 
процесів у військах (силах), підготов-
ку пропозицій щодо їх оптимізації;

− організацію проведення у вій-
ськах (силах) психологічних, соціаль-
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но-психологічних та військово-соціо-
логічних досліджень;

− виявлення чинників, що призво-
дять до виникнення соціально-психо-
логічних проблем у службово-бойо-
вій діяльності військовослужбовців;

− організацію проведення науко-
вих досліджень з проблем психоло-
гічного забезпечення.

Згідно офіційного листа президен-
та Національної психологічної асоціа-
ції професора Л. Бурлачука до Пер-
шого заступника Голови Державної 
служби України у справах ветеранів 
війни та антитерористичної операції 
№ 3-0318 від 22 березня 2018 року 
[6], спираючись на Довідник квалі-
фікаційних характеристик професій 
працівників, затвердженого наказом 
Мінсоцполітики від 29.03.2017 року 
№518, такі заходи, як психологічна 
просвіта та консультування, психоло-
гічна діагностика, підбір методів пси-
хологічної реабілітації, психологічна 
допомога (терапія), психологічна 
корекція, профілактика та запобіган-
ня кризовим явищам психологічного 
стану людини, не передбачають ме-
дикаментозного втручання, тому їх 
повинен проводити фахівець саме з 
психологічною освітою. 

На даний час військових психо-
логів готують тільки на базі Військо-
вого інституту імені Тараса Шевчен-
ка. На сьогодні освітня програма у 
достатній мірі надає базові знання 
для спеціальності «Психологія», але 
недостатньо відповідає вимогам вій-
ськово-політичної ситуації, що скла-
лася в нашій державі за останні роки, 
а саме проведення ООС, мається на 
увазі її практична складова роботи з 
військовослужбовцями – учасниками 
бойових дій. 

Таким чином, науково-дослід-
ний центр у співпраці з кафедрою 
військової психології та педагогіки 
Військового інституту Київського 
національного університету імені Та-
раса Шевченка пропонує створити 
багаторівневу систему сертифікації 
офіцерів-психологів, обумовлену На-
казом Міністерства оборони України 

№ 298 від 30.05.2017 року «Про вве-
дення в дію Рішення колегії Міністер-
ства оборони України» [7], у якому 
одним із пунктів є підвищення якості 
професійної підготовки у всіх ланках 
військового управління, військах (си-
лах) та в системі підвищення кваліфі-
кації офіцерських кадрів, державних 
службовців та працівників Збройних 
Сил України, якої на даний час не іс-
нує.

Курси підвищення кваліфікації з 
подальшою сертифікацією пропону-
ється проводити на базі Військового 
інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.

Система сертифікації офіце-
рів-психологів буде мати декілька 
рівнів.

Перший кваліфікаційний рівень Р-1 
«Узагальнення базової освіти» перед-
бачає експрес-курс по базовим дис-
циплінам психологічного профілю, 
які вивчались протягом навчання вій-
ськовослужбовців у ВВНЗ. Сама наз-
ва кваліфікаційного рівня обумовлює 
його мету. Після завершення прово-
диться комплексний екзамен, який 
приймає екзаменаційна комісія. При 
вдалому складанні комплексного 
екзамену офіцер-психолог отримує 
сертифікат рівня Р-1 та можливість 
продовжити подальше навчання. 
Терміни навчання будуть уточнюва-
тися, в залежності від кількості дис-
циплін, які будуть до нього входити, 
але не більше трьох місяців. 

Другий кваліфікаційний рівень 
Р-2 «Психологічна діагностика та 
методи статистичної обробки да-
них». Метою даного кваліфікаційно-
го рівня є впровадження у війська 
новітніх методів психологічних до-
сліджень. В його основі будуть ре-
зультати науково-дослідної роботи 
«Діагностика психологічних харак-
теристик військовослужбовців під-
розділів Збройних Сил України, що 
приймають безпосередню участь 
у операції Об’єднаних сил», шифр 
«PSY-D» та інших наукових розробок 
психологічного профілю науково-до-
слідного центру. Це надасть можли-

вість офіцерам-психологам не тільки 
відповідати вимогам зазначеним у 
Наказі Генерального штабу Зброй-
них Сил України № 317 від 4.12.2014 
року та прогнозувати діяльність під-
розділів де вони працюють, а і суттє-
во полегшити майбутню роботу нау-
ково-дослідного центру в організації 
та проведені наукових досліджень у 
підрозділах Збройних Сил України. 
Сертифікація та перехід на інший рі-
вень відбувається при захисті науко-
вої роботи.

Третій кваліфікаційний рівень Р-3 
«Психологічне консультування та 
корекція». Він обумовлений в першу 
чергу вимогами до професійної при-
датності психологів консультантів, 
які передбачають, що сам психолог 
повинен пройти певну кількість годин 
індивідуальної та групової роботи 
саме як клієнт. Сертифікація відбува-
ється у вигляді проведення психоло-
гічного консультування.

Четвертий кваліфікаційний рі-
вень Р-4 «Основи психотерапії». Ме-
тою даного кваліфікаційного рівня є 
удосконалення знань з основних на-
прямків психотерапевтичної роботи 
та проходження практичних вправ 
у межах кожного напрямку, тобто 
офіцер-психолог по проходженню 
рівня Р-4 набуде арсенал практичних 
навичок, методик роботи та вправ у 
рамках кожного виду психотерапе-
втичної роботи. Сертифікація відбу-
вається у вигляді захисту розробле-
ного психокорекційного тренінгу за 
індивідуальними темами. 

Ще однією умовою для отриман-
ня сертифікату Р-4 є проходження 
курсів з англійської мови. Це обумов-
люється особливостями наступного 
кваліфікаційного рівня, оскільки він 
буде передбачати обмін досвідом та 
можливе стажування у країнах НАТО. 

П’ятий кваліфікаційних рівень Р-5 
«Авторські психологічні тренінги 
та методики щодо їх проведення». 
На даному кваліфікаційному рівні 
офіцерам-психологам буде запро-
поноване проходження авторських 
тренінгів, які розроблені військовими 
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психологами Збройних Сил України 
та можливо психологами інших си-
лових структур, та методики щодо 
їх проведення та впровадження їх у 
підрозділах Збройних Сил України. 
Будуть також розглядатися варіанти 
залучення іноземних спеціалістів та 
їх тренінгових програм по роботі з 
військовослужбовцями – учасниками 
бойових дій, а можливо і стажуван-
ня військових психологів у країнах 
НАТО. 

У перспективі планується ще шо-
стий кваліфікаційний рівень Р-6 «Осо-
бливості роботи офіцерів-психологів 
з урахуванням специфіки видів та 
родів військ(сил)». Але для його реа-
лізації необхідно проведення деталь-
ного вивчення особливостей діяльно-
сті підрозділів Збройних Сил України, 
створення професіограм за всіма 
спеціалізаціями та розробку відпо-
відних психокорекційних програм. 

Висновки. Таким чином, створен-
ня багаторівневої системи сертифіка-
ції офіцерів-психологів Збройних Сил 
України на базі Військового інституту 
Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка надасть 
можливість:

− підвищити рівень кваліфікації 
фахівців згідно чинних норматив-
но-правових документів;

− створити базу даних офіце-
рів-психологів з визначеним рівнем 
кваліфікації для виконання оператив-
них завдань;

− впроваджувати новітні наукові 
розробки психологічного профілю 
безпосередньо у війська та отриму-
вати зворотній зв›язок про впрова-
дження цих методик;

− налагодити міжвідомчу взаємо-
дію з іншими силовими структурами 
шляхом залучення їх до проведення 
тренінгових занять у межах кваліфі-
каційного рівня Р-5;

− налагодити взаємодію з пред-
ставниками країн НАТО у рамках 
обміну досвідом з психологічного 
забезпечення військових підрозділів 
під час ведення бойових дій та у мир-
них час.

Слід звернути увагу на те, що вве-
дення подібної системи сертифікації 
офіцерів-психологів може сприяти 
перегляду вищим керівництвом пи-
тань щодо кар’єрного росту таких 
фахівців, створення нових посад для 
спеціалістів зазначеного профілю, 

тим самим, на наш погляд, вирішить-
ся проблема звільнення військових 
психологів після завершення першо-
го контракту.

Для реалізації пропозицій щодо 
створення багаторівневої системи 
сертифікації офіцерів-психологів 
Збройних Сил України необхідно:

− розробити та забезпечити нор-
мативно-правову базу щодо процесу 
отримання сертифікатів;

− ознайомитись з законами та 
нормативно-правовими актами, що 
регулюють психологічну діяльність в 
Україні; 

− прописати вимоги щодо кожно-
го рівня сертифікації;

− розробити програми кожного 
рівня сертифікації та систему оцінки 
рівня знань;

− створити комісію, яка буде при-
ймати екзаменаційні роботи офіце-
рів-психологів;

− спланувати часові проміжки ве-
дення курсів;

− налагодити співпрацю з Націо-
нальною психологічною асоціацією 
для уточнення вимог для кваліфіка-
ційного рівня військових психологів.
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Одним із пріоритетних завдань 
сучасної вищої медичної освіти є ви-
рішення проблеми вдосконалення 
навчального процесу з метою фор-
мування у майбутніх фахівців базо-
вих професійних компетентностей, 
відтак, поєднання високого рівня 
науково-теоретичної підготовки із 
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здатністю до майбутньої професійної 
діяльності. У зв’язку з цим доцільно 
до системи ключових компетен-
цій, які має набути під час навчання 
майбутній доктор філософії в галузі 
охорони здоров’я, додати ще одну 
– психологічну. Це обумовлено низ-
кою наступних факторів: недостат-

ністю і суперечливістю наукових 
знань про психологічний компонент 
професійної діяльності лікаря; необ-
хідністю високого рівня психологіч-
ної компетентності в професійній ді-
яльності лікаря і недостатнім рівнем 
розвитку професійних психологічних 
компетенцій у випускників медичних 
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університетів; необхідністю форму-
вання психологічної компетентно-
сті майбутніх медиків як особистіс-
но-професійної якості і недостатньою 
увагою у навчальному процесі до пе-
дагогічних умов її розвитку.

Психологічна компетентність лі-
каря є системним, цілісним та дина-
мічним психологічним утворенням, 
важливою особистісно-професійною 
якістю, інтегральною складовою 
його професійної діяльності. Важли-
вим є й той факт, що в процесі про-
фесійної психологічної підготовки 
медичних кадрів формування про-
фесійної психологічної компетентно-
сті майбутніх лікарів є одним з про-
відних завдань, що призводить до 
сприятливих умов спілкування лікаря 
з пацієнтом. Крім того, на наше гли-
боке переконання, починати процес 
формування психологічної компе-
тентності лікаря необхідно ще в пе-
ріод професійної підготовки у вищо-
му медичному навчальному закладі. 
Одним із важливих завдань сучасної 
вищої медичної освіти виступає ство-
рення умов,  науково-методичного 
супроводу, побудова навчального 
процесу, які б могли бути основою 
формування професійної психологіч-
ної компетентності, сприяти високо-
му рівню розвитку індивідуальності 
майбутнього лікаря. На наш погляд, 
розгляд даного питання з позиції ви-
явлення потенціалу теоретичної під-
готовки майбутнього лікаря полягає 
у вивченні державного стандарту під-
готовки фахівця в галузі медицини, а 
також відповідних навчальних про-
грам. Інший напрямок в дослідженні 
проблеми формування психологічної 
компетентності майбутнього лікаря 
передбачає, на наш погляд, аналіз 
практичної підготовки, як на доди-
пломному, так і на післядипломному 
етапі.

Особлива увага при формуванні 
професійних психологічних компе-
тентностей майбутніх лікарів приді-
ляється підбору різних інноваційних 
засобів і методів. На наше глибоке 
переконання, поліпшити якість про-

фесійної підготовки майбутнього 
фахівця можна за умови використан-
ня ефективних напрямків практич-
но-орієнтованої підготовки,  одним 
із яких є використання тренінгових 
технологій у навчальному процесі 
закладів вищої медичної освіти. Тому 
питання, пов‘язані з організацією 
тренінгів у навчальному процесі як 
методу розвитку професійно орієн-
тованого та компетентного фахівця, 
набувають особливої актуальності. 
Таким чином, припускаємо, що сис-
тематизовані заняття допоможуть 
у формуванні професійної психоло-
гічної  компетентності майбутнього 
лікаря.

На відміну від загальної моделі 
фахової підготовки, в якій домінує 
теоретична підготовка, тренінгова 
програма формування психологічної 
компетентності майбутнього лікаря 
в організаційно-педагогічному розу-
мінні складається з кількох частин: те-
оретичної (лекції, диспути), практич-
но-пізнавальної  (тренінгові заняття), 
тестовий контроль, самостійна робо-
та, психодіагностика та рефлексія. 

Одним із показників значущості 
тренінгу у формуванні базових про-
фесійних психологічних компетент-
ностей майбутніх лікарів виступає 
співвідношення тренінгових завдань 
із змістом їх майбутньої професійної 
діяльності, що, на наше глибоке пере-
конання,  і сприяє їх успішному фор-
муванню у ВМНЗ.

Виходячи з завдань нашого до-
слідження, вважаємо за доцільне 
докладніше розглянути вплив тре-
нінгових занять на розвиток однієї із 
складових професійної психологічної 
компетентності – емоційної компе-
тентності майбутнього лікаря. 

Мета статті – представити загаль-
ну концепцію, структуру, принципи, 
методичні підходи та зміст тренінго-
вої  програми, спрямованої на фор-
мування професійної психологічної 
компетентності студентів-медиків, а 
також розкрити психолого-педагогіч-
ні умови  формування емоційної ком-
петентності у майбутніх лікарів.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Відповідно до теми дано-
го дослідження нами було розробле-
но програму тренінгу формування 
емоційної компетентності майбут-
нього лікаря. Доцільність розробки 
такого тренінгу була обумовлена те-
оретичним аналізом та результатами 
експериментального дослідження.

В основу тренінгу покладені ідеї 
про те, що емоційну компетентність 
можна розвивати шляхом навчання 
та тренування; усвідомлення впливу 
емоцій на життєдіяльність спонукає 
до розвитку емоційних компетенцій; 
на емоційну компетентність впливає 
життєва позиція та рівень сформо-
ваності особистості; формування 
емоційної компетентності пов‘язане 
із тілесною експресією, вербальним 
і невербальним проявом емоцій; всі 
необхідні ресурси для розвитку емо-
ційної компетентності закладені в лю-
дині від народження.

Тренінг спрямований на розвиток 
емоційних компетенцій особистості 
майбутнього лікаря і ґрунтується на 
принципі поетапності розвитку та 
наступності у самопізнанні і самовдо-
сконаленні.

Тренінг формування емоційної 
компетентності  у межах розробле-
ної нами програми спеціальної психо-
логічної підготовки майбутніх лікарів 
в галузі емоцій складається з модифі-
кованих різноманітних вправ, відо-
мих психорозвивальних ігор і технік,  
які сприятимуть підвищенню рівню 
саморегуляції власних емоційних ста-
нів, активному застосуванню набутих 
знань, вмінь та навичок в житті та 
майбутній професійній діяльності.

Розроблена нами програма тре-
нінгу поєднує в собі надання теорії з 
виконанням практичних вправ, спря-
мованих на розвиток емоційної сфе-
ри та формування емоційної компе-
тентності у майбутніх лікарів.

У запропонованому тренінгу нами 
застосовувалися такі методи, як: мі-
ні-лекції, дискусії, групове обговорен-
ня, рольові ігри, вправи, діагностика, 
контроль, а також такі форми орга-
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нізації роботи учасників, як: робота в 
малих групах, в парах, індивідуальна 
робота та ін. Все це сприятиме зосе-
редженню уваги, активності групи, 
кращому засвоєнню матеріалу, ро-
бить процес навчання творчим і ціка-
вим.

Змістове наповнення занять може 
змінюватися залежно від рівня про-
фесійної підготовки та особистісних 
властивостей ведучого, складу групи, 
умов, загальної кількості годин тощо.

Організаційна підготовка до про-
ведення тренінгу передбачає вибір 
приміщення та технічних засобів 
(мультимедійний комплекс, фліп-
чарт, необхідні для кожного заняття 
матеріали тощо).

Після впровадження спеціальної 
програми формування емоційної 
компетентності майбутнього лікаря 
нами були проаналізовані кількісні 
зміни у показниках складових емо-
ційної компетентності та їх значу-
щість у студентів експериментальної 
та контрольної груп. Зупинимося 
на аналізі результатів дослідження, 
отриманих за методикою Н. Холла 
окремо.

За методикою Н. Холла були ви-
ділені наступні складові емоційно-
го інтелекту: емоційна обізнаність, 
управління своїми емоціями, само-
мотивація, емпатія, розпізнавання 
емоцій інших. Рівень прояву складо-
вих емоційного інтелекту у студентів 
(3 етап дослідження) дозволив нам 
детально проаналізувати ті зміни, що 
виявилися у кількісних показниках 
складових емоційного інтелекту у 
студентів експериментальної групи. 
За аналізом кількісних результатів 
дослідження найбільший рівень про-
яву мала емоційна обізнаність (се-
редній показник – 12,6), що вимірює 
широту і глибину емоційного досвіду 
особистості. Підвищення результа-
тів ( 3 етап дослідження) за шкалою 
«Емоційна обізнаність» демонструє, 
на нашу думку, певне розширення 
знань студентів про природу і ха-
рактер емоційних переживань, про 
індивідуальні характеристики вияву 

емоцій, і формування на цій основі 
власного психологічного досвіду, що 
є необхідним фундаментом інтуїтив-
ного розуміння себе й інших людей. 
І, хоча, даний показник залишився 
на середньому рівні, ми вважаємо, 
що та позитивна динаміка, яка спо-
стерігається у прояві його кількісних 
показників, дозволяє говорити про 
необхідність і в подальшому вико-
ристовувати дану програму фор-
мування емоційної компетентності 
в процесі професійної підготовки 
майбутнього лікаря. Прояв на 3 етапі 
дослідження більших результатів за 
шкалою «Емпатія» – середній показ-
ник 12,5, засвідчив, що цілеспрямо-
ване формування емоційної чуйності 
є необхідною складовою емоційної 
компетентності. За розробленою 
нами структурою емоційної компе-
тентності, емпатійний компонент 
є її невід’ємною частиною, а тому 
завдання його діагностики та розвит-
ку теж входило в розроблену нами 
програму формування емоційної 
компетентності майбутнього лікаря 
як способу підвищення рівня розвит-
ку компетенцій студентів-медиків у 
сфері емоцій. Шкала «Розпізнаван-
ня емоцій інших людей» (емоційна 
впливовість), що дозволяє оцінити 
здатність диференціювати почуття 
інших людей на основі більш-менш 
виражених зовнішніх ознак (середній 
показник – 11,3) та шкала «Самомоти-
вація» (емоційний самоконтроль), 
що вимірює здатність керувати став-
ленням, дозволяє особистості моти-
вувати саму себе й інших без втрати 
цілісності (середній показник 9,38) на 
3 етапі дослідження теж проявилися 
на середньому рівні, хоча студенти 
і продемонстрували більш високі 
кількісні показники, ніж на констату-
ючому етапі нашого дослідження. За 
шкалою «Управління своїми емоція-
ми» (емоційна резистентність), що 
вимірює здатність впливати на влас-
ні та чужі емоції за рахунок глибокої 
інтеграції їх до структур особистості 
(середній показник – 5,8), як бачи-
мо, студенти показали досить низькі 

результати. На нашу думку, це пояс-
нюється тим, що формування емо-
ційної компетентності разом з усіма її 
складовими відбувається поступово, 
в результаті цілеспрямованої і по-
слідовної діяльності направленої на 
власний саморозвиток майбутнього 
фахівця. А здатність управляти влас-
ними емоціями, на нашу думку, може 
формуватися лише за тих умов, коли 
особистість в змозі, в першу чергу, 
визнати і прийняти їх, а лише потім 
вона може бути спроможна проана-
лізувати та зрозуміти свої пережи-
вання.  

Після впровадження програми 
формування емоційної компетент-
ності для майбутніх лікарів показ-
ники рівня розвитку психологічних 
складових емоційної компетентності 
за даною методикою суттєво зміни-
лись. Для більш глибокого аналізу 
результату лонгітюдного досліджен-
ня нами була здійснена порівняльна 
характеристика рівня прояву скла-
дових емоційного інтелекту у студен-
тів експериментальної групи (2 та 3 
етапи дослідження) за методикою 
Холла. Як показали результати спів-
ставлення середніх показників про-
яву складових емоційного інтелекту 
у студентів (2 та 3 етапи дослідження) 
за методикою Н. Холла практично за 
усіма шкалами: емоційна обізнаність, 
управління своїми емоціями, само-
мотивація, емпатія, розпізнавання 
емоцій інших, ми отримали значно 
вищі кількісні результати, ніж на кон-
статуючому етапі дослідження. Так, 
зміни в середніх показниках по шкалі 
«Емоційна обізнаність» хоча і зали-
шилися на середньому рівні, разом з 
тим показали позитивну якісну дина-
міку (9,33 – на 2 етапі та 12,61 – на 3 
етапі). Така ж динаміка спостерігала-
ся і в порівнянні кількісних показників 
за шкалами «Емпатія» (8,3 – на 2 етапі 
та 12,5 – на 3 етапі) та «Розпізнаван-
ня емоцій інших» (8,1 – на 2 етапі та 
11,3 – на 3 етапі). Найбільш виражені 
кількісні зміни відбулися і у шкалах 
«Самомотивація» та «Управління сво-
їми емоціями». Середні показники за 



МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Міжнародний журнал загальної та медичної психології

ЛЮТИЙ  2019 р. №2 33
шкалою «Самомотивація» на 2 етапі 
дослідження становили 6,84, що від-
повідало низькому рівню, відповід-
но за методикою Холла. На 3 етапі 
дослідження цей показник змінився 
(9,38) і став відповідати середньому 
рівню. Що стосується шкали «Управ-
ління своїми емоціями», то на 2 етапі 
вона кількісно була мало вираженою 
– середній показник становив всього 
0,42, що, на нашу думку, свідчило про 
не сформованість даної характери-
стики у майбутніх лікарів і відповіда-
ло дуже низькому рівню. На 3 етапі 
дослідження цей показник теж кіль-
кісно змінився (5,8), хоча і надалі за-
лишився на низькому рівні і потребує 
подальшого розвитку (таблиця 1).

Як бачимо, низький рівень емо-
ційного інтелекту після впроваджен-
ня спеціальної програми формуван-
ня емоційної компетентності для 
майбутнього лікаря демонструють 
вже 18% студентів замість 54% на по-
передньому етапі дослідження. Се-
редній рівень емоційного інтелекту 
представлено вже у 61% студентів, 
замість попередніх 40%. Високий рі-
вень емоційного інтелекту вже у 21 % 
респондентів замість 6%. 

Таким чином, в результаті запро-
вадженої нами програми ми зафік-
сували, що тепер лише 79% студен-
тів мали середні і низькі результати, 
причому домінуючу частку склали 
студенти, що демонструють серед-
ній інтегративний рівень емоційного 
інтелекту (таблиця 2). 

Підрахунок критерію Фіше-
ра дозволив виявити статистично 
значуще зростання кількості осіб 
з високим (φ=2,694, р≤0,01) та се-
реднім (φ=2,998, р≤0,01) рівнем, та 
зменшення осіб з низьким (φ=4,943, 
р≤0,01) рівнем емоційного інтелекту. 
Звичайно, такі показники не можуть 
в повній мірі продемонструвати нам 
бажані результати. Разом з тим, зва-
жаючи на те, що на сьогодні прак-
тично вся підготовка майбутнього 
лікаря орієнтується більше на теоре-
тичне засвоєння суми знань та прак-
тично-технічні навички, а формуван-

Шкали
2 етап дослідження (се-

редні показники)
3 етап дослідження 

(середні показники)

Емоційна обізнаність 9,33 12,61

Управління своїми емоціями 0,42 5,8

Самомотивація 6,84 9,38

Емпатія 8,3 12,5

Розпізнавання емоцій інших 8,1 11,3

Загальний рівень 32,75 51,61

Таблиця 1. 
Порівняльна характеристика рівня прояву складових  

емоційного інтелекту  у студентів експериментальної групи  
(2 та 3 етапи дослідження) за методикою Н. Холла

Таблиця 2.
Порівняння кількісних показників інтегративного рівня  

емоційного інтелекту у студентів експериментальної групи  
на 2 та 3 етапах дослідження

Інтегративний рівень 
емоційного інтелекту

2 етап 
дослідження (%)

3 етап 
дослідження (%)

Значення 
 φ-Фішера

високий рівень емоційного 
інтелекту

6 18 2,694**

середній рівень 
емоційного інтелекту

40 61 2,998**

низький рівень емоційного 
інтелекту

54 21 4,943**

** - р≤0,01

ня особистісних компетенцій у сфері 
емоцій, як нами зазначалося вище, 
представлено розрізнено та фра-
гментарно в окремих дисциплінах 
на всіх етапах навчання, то наше лон-
гітюдне дослідження покликане було 
продемонструвати ефективну ди-
наміку розробленої нами програми 
формування емоційної компетент-
ності майбутнього лікаря та необхід-
ність перегляду існуючого підходу на 
всіх етапах професійної підготовки 
фахівця.

Також нами було виконано по-
рівняння результатів 2 та 3 етапів 
дослідження за методикою Н. Холла 
в контрольній групі (таблиця 3). На-
гадаємо, що студенти цієї групи не 
брали участі в жодних заходах ціле-
спрямованого розвитку емоційної 
компетентності, в яких приймали 
участь студенти експериментальної 

групи. На прикладі контрольної групи 
ми можемо спостерігати природне 
становлення емоційної компетент-
ності студентів-медиків. Проведене 
порівняння довело повну відсутність 
значущих зрушень у розвитку емо-
ційного інтелекту студентів-медиків. 
Аналіз середніх балів вказує на те, 
що незначне зростання емоційної 
компетентності у студентів контроль-
ної групи все ж спостерігається, але 
це зростання не є статистично досто-
вірним та є суттєво меншим, ніж ми 
спостерігали в експериментальній 
групі. 

Отримані в контрольній групі ре-
зультати вказують на те, що позитив-
ні зміни в рівні розвитку емоційних 
компетенцій, які ми спостерігали в 
експериментальній групі, були отри-
мані саме завдяки заходам впрова-
дженої нами програми формування 
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емоційної компетентності майбут-
нього лікаря.

Висновки. У межах створеної тре-
нінгової програми з формування емо-
ційної компетентності майбутнього 
лікаря нами була розроблена й про-
ведена система занять зі студентами 
майбутніми лікарями, учасниками екс-
периментальної групи, яка включала: 
низку вправ, присвячених оволодінню 
вмінь та навичок, пов’язаних з роз-
витком мотиваційних особливостей 
студентів; низку вправ, присвячених 
оволодінню вмінь та навичок розвит-
ку професійно важливих властивос-
тей особистості, що сприяють фор-
муванню емоційної компетентності; 
низку вправ, присвячених оволодінню 
вмінь та навичок зменшення негатив-
них проявів у функціонуванні емоцій-
ної сфери особистості; низку вправ, 
присвячених оволодінню вмінь та на-
вичок з формування емоційної компе-
тентності майбутніх лікарів.

Представлені приклади вправ у 
своєму поєднанні в системі занять 
дозволили студентам оволодіти за-
собами розвитку психологічних яко-

Таблиця 3.
Порівняння результатів методики дослідження емоційного інтелекту

Н. Холла на 2 та 3 етапах дослідження в контрольній групі

Показник емоційного 
інтелекту

Середнє значення в балах Середній розмір 
відхилення

Т-критерій Стьюдента
2 етап дослідження 3 етап дослідження

Емоційна обізнаність 9,90±5,01 10,09±4,31 1,43537 -1,062

Управління своїми 
емоціями

1,17±7,79 1,90±7,81 2,24827 -2,542

Самомотивація 7,31±6,36 7,53±5,4 1,96209 -0,906

Емпатія 8,27±7,07 8,53±5,79 2,69751 -0,753

Управління емоціями 
інших людей

8,45±5,82 8,69±4,54 2,90102 -0,657

Загальний бал 35,11±20,26 36,75±17,36 6,94261 -1,866

*- р≤0,05

стей та здібностей, які відповідають 
завданням тренінгу. 

Впроваджена нами тренінгова 
програма з формування емоційної 
компетентності майбутніх лікарів 
складалася з восьми занять по три 
академічні години кожне, які прово-
дилися один раз на тиждень. Перше 
та останнє заняття за програмою 
традиційно носили ознайомчий та 
підсумковий характер. На кожно-
му із занять відбувалася реалізація 
завдань кожного з основних етапів 
програми.

Кожне заняття в системі тренін-
гової програми мало попередньо ви-
значені мету, зміст і засоби вирішення 
завдань, відповідно до структури про-
грами. Разом із чіткою структуровані-
стю за змістом заняття не були жор-
стко регламентованими у зв’язку зі 
специфікою контингенту учасників та 
динамічністю особливостей функціо-
нування емоційної сфери особистості.

У реалізації розробленої нами тре-
нінгової програми ми дотримувалися 
принципу гнучкості в організації за-
нять – у відповідності до темпу вирі-

шення поставлених задач, швидкості 
засвоєння теоретичного матеріалу та 
напрацювання навичок, на які спрямо-
вані пропоновані розвивальні вправи.

Результатом проведення тренінгу 
формування емоційної компетент-
ності майбутнього лікаря, на наше 
глибоке переконання, має стати під-
вищення рівня розвитку емоційних 
компетенцій лікаря, формування по-
зитивного емоційного ставлення до 
подальшого саморозвитку в сфері 
емоцій, а також набуття знань, вмінь 
та навичок для ефективної взаємодії 
в майбутній професійній діяльності.

Таким чином, даний тренінг мож-
на розгляди як приклад певної части-
ни навчальної програми, яка спря-
мована на формування професійної 
емоційної компетентності майбут-
нього лікаря та може бути включена 
в основну підготовку медичних пра-
цівників  як окремий курс, як складо-
ва форма спеціальної психологічної 
підготовки майбутнього лікаря, яка 
спрямована на формування його 
професійно-психологічних компе-
тенцій.
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O.O. Lazurenko  Training as a method for the formation of professional 
psychological competencies of future physicians.  The article reveals the psychological 
and pedagogical conditions of formation of professional psychological competence 
of future doctors.  The general concept, structure, the main principles, methodical 
approaches and the content of the training program, aimed at forming emotional 
competence of students, are described.  The results of the research are presented.  It 
is shown that the development of emotional competence in medical students can be 
formed by introducing training and development training programs into the educational 
process.  The conclusions about the effectiveness of this training are substantiated.  
The use of training in the process of professional training will enhance the emotional 
culture, the formation of emotional competence of the individual.
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Серед пов’язаних зі стресом ме-
дичних та соціальних проблем най-
більш значущими є психічні розлади, 
що виникають внаслідок війн та вій-
ськових дій, частота яких збільшуєть-
ся [1]. Метою даного літературного 
огляду є висвітлення особливостей 
коморбідності посттравматичного 
стресового розладу (ПТСР) та череп-
но-мозкової травми (ЧМТ) у постраж-
далих внаслідок збройних конфлік-
тів. 

Особливістю сучасних бойових 
дій є висока поширеність мінно-ви-
бухової травми, що призводить до 
пошкоджень головного мозку та 
подальшому розвитку загального 
коммоціонно-контузійного синдрому 
[2]. Все ширшає контингент постраж-
далих з політравмою, обумовленою 
інтенсивністю і поліетіологічністю па-
тологічних проявів, складністю пато-
генетичних механізмів їх розвитку із 
залученням багатьох органів і систем 
організму [3].

Дослідження різних аспектів вза-
ємозв’язків між ЧМТ і ПТСР набуло 
особливої актуальності в останні 
роки, оскільки ці порушення часто 
співіснують у клінічному аспекті та є 
визначними чинниками порушення 
здоров’я у людей, які постраждали 
внаслідок надзвичайних ситуацій [4].

ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ  
СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД 
У КОМБАТАНТІВ ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ 
МІННО-ВИБУХОВУ ТРАВМУ

Матяш М.М. 
Кафедра загальної і медичної психології, Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця 

Левчук О.О., Худенко Л.І. 
Кафедра неврології, психіатрії та РТ, Київський медичний університет 

Психотравмуючий ефект бойо-
вих дій та складна економічна ситу-
ація в країні — це соціально-стресові 
фактори сучасності, які провокують 
розлади адаптації й соцiально-стре-
совi розлади в населення країни, що 
посилює гнітючу напруженість та 
поглиблює депресивнiсть настроїв, 
призводить до особистісних та мiжо-
собистiсниx конфліктів в учасників 
АТО. Результатом таких дезадаптив-
них станів стають псиxiчнi розлади 
особистості, ріст психосоматичних 
захворювань (щодо яких коморбiд-
нi залежність від алкоголю, психоак-
тивних речовин тощо) та виникнення 
ПТСР [5]. 

ПТСР – це віддалена затяжна ре-
акція на стресову подію виключно 
загрозливого чи катастрофічного ха-
рактеру, яка викликає загальний дис-
трес практично у кожної людини [6]. 
Розвивається в наслідок дії потуж-
ного психотравмуючого фактора як 
розвиток невротичної реакції. Якщо 
на етапі ПТСР людина не отримує 
кваліфікованої допомоги, ПТСР може 
трансформуватися у невротичний 
розвиток особистості [2]. ПТСР може 
ускладнюватися коморбідними ста-
нами та завершуватися одужанням 
або призвести до стійких змін особи-
стості після перенесеного катастро-

фічного переживання [1]. 
Серед осіб, які пережили пси-

хотравмуючі події високої інтенсив-
ності, поширеність ПТСР, згідно різ-
них джерел, становить від 10% до 95% 
[2]. Щонайменше 7% осіб (5% чолові-
ків, 10% жінок) матимуть ПТСР протя-
гом життя. Серед них у 30% осіб його 
перебіг матиме хронічний характер з 
можливою персистенцією симптомів 
протягом 10 років і більше [7]. За ста-
тистикою, яку звели наші американ-
ські колеги, 20-40% американських 
військових, що повернулися з зони 
бойових дій, мають психічні розлади 
різної інтенсивності. ПТСР діагносто-
вано у 19-30% ветеранів В’єтнамської 
війни, 10% у ветеранів бойових дій у 
Перській затоці, 6-11% ветеранів Аф-
ганської війни та у 12-20% учасників 
війни в Іраку [8].

ПТСР характеризується переду-
сім нав’язливими яскравими спогада-
ми про травмуючу подію, що можуть 
переживатися людиною, як реальні 
(флешбеки), супроводжуються по-
тужними афективними реакціями. 
Події реального життя, які навіть від-
далено нагадують пережите під час 
травмуючої події, можуть ставати 
тригером до сильних емоційних ре-
акцій. Спостерігаються розлади сну, 
вегетативної регуляції, когнітивні 
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порушення, депресивні та тривожні 
стани. 

Характерні скарги на складність і 
небажання виконувати обов’язки на 
роботі, вдома, які до цього часу не 
викликали труднощів; бійці відчува-
ють втому, важкість у тілі, тому часто 
уникають будь-якої роботи, навіть ду-
мок про неї. Спостерігається підвище-
на концентрація уваги на подіях, які 
хворий вважає загрозливими. Змен-
шується об’єм уваги та утруднюється 
здатність переключатися [10]. Погір-
шується пам’ять на поточні події [9].

Часто порушуються соціальні кон-
такти [2].Присутній високий ризик ал-
коголізації та суїциду. У 15-22% осіб з 
ПТСР розвивається депресія [2].

За провідним синдромом виділя-
ють ПТСР 4 видів: 

1. Астенічний тип ПТСР з превалю-
ванням симптоматики виснаження 
нер вової системи з вегетативними, 
сенсомоторними та афективними 
дис функціями, підвищеної втомлюва-
ності, млявості, зниження розумової 
діяльності.

2. Тривожно-фобічний тип ПТСР, 
для якого властиві високий рівень 
немотивованої тривоги з болісними 
переживаннями, які проявляються 
нападами, панічними атаками з ха-
рактером нав’язливості.

3. Істероформний тип ПТСР про-
являється переважно порушенням 
вегетативних, сенсорних та мотор-
них функцій, селективною амнезією 
за типом «умовної приємності та ба-
жаності», підвищеною навіюваністю 
на фоні звуженої свідомості.

4. Депресивний тип ПТСР характе-
ризується невротичними розладами у 
вигляді неадекватної за силою та клі-
нічними проявами депресії з вираже-
ною загальмованістю та байдужістю.

Ступінь вираженості соціальної 
дезадаптації при ПТСР визначається 
ступенем вираженості тривожного, 
фобічно-істероформного та депре-
сивного синдромів [6].

Особливості ПТСР, який можемо 
спостерігати сьогодні у постражда-
лих внаслідок воєнних дій на тери-

торії нашої держави, об’єдналися у 
так званий український синдром [11]. 
Близький до нього за змістом і так 
званий «синдрому АТО», який поля-
гає в тому, що військовослужбовці 
Збройних Сил України захищають те-
риторіальну цілісність своєї держави і 
вимушені воювати з слов’янським на-
родом, з яким разом будували єдину 
державу, яку захищали від фашистів 
їх пращури [12]. Особливо характер-
ні для української ситуації підвищена 
реактивність із акцентом на самоза-
хист, схильність до самозвинувачень, 
пошук винного, в результаті чого під-
вищується ризик суїциду [6].

Повернення військових до звичай-
ного – позавоєнного – життя часто 
стає викликом до людини, яка пере-
жила весь жах війни, брала безпосе-
редню участь у воєнних діях. Було 
проведено дослідження на базі Луць-
кого воєнного шпиталю, яке показа-
ло, що більшість госпіталізованих вій-
ськових схильні до супресії власного 
гніву [6]. Ті ж комбатанти, які схильні 
виражати свій гнів у зовнішнє середо-
вище частіше реалізують свою злість у 
відповідь на чиюсь поведінку, яка, в їх 
очах, є недоречною [13].

У відповідності діагностичним 
критеріям Міжнародної статистичної 
класифікації 10-го перегляду, опера-
ційна діагностика ПТСР включає ряд 
наступних критеріїв:

1. Наявність дії виключно ката-
строфічної ситуації, здатної виклика-
ти дистрес у будь-якої людини.

2. Переживання хворими стресо-
вої ситуації в ремінісценціях, яскра-
вих спогадах, повторюваних снови-
діннях або переживання дистресу в 
обставинах, що нагадують про пере-
несене потрясіння.

3. Уникання хворим обставин, що 
нагадують про пережиту ситуацію.

4. Нездатність хворого згадати 
деякі важливі моменти пережитої 
виключної події та (або) наявність у 
нього стійких симптомів підвищеної 
психологічної чутливості та збудливо-
сті, представлених будь-якими двома 
з наступних:

• Труднощі з засинанням або під-
тримкою сну

• Дратівливість або вибухи гніву
• Утруднення концентрації уваги
• Підвищення рівня неспання
• Підвищений чотиригорбиковий 

рефлекс – патологічно підсилена 
реакція переляку.

5. Виникнення проявів не пізніше, 
ніж через 6 місяців після стресової 
події [14].

Згідно 5-му перегляду DSM [5], в 
якому діагностичні критерії для ПТСР 
суттєво змінилися, в глобальному 
контексті замість чотирьох кластерів 
симптомів з’явився ще й п’ятий — із 
включенням негативних думок, оці-
ночних суджень, почуттів. Ці зміни 
були спровоковані поглядами спе-
ціалістів у галузі когнітивно-поведін-
кової терапії — основного науково 
доведеного методу лікування пост-
стресових порушень. Саме згідно з 
цією теорією в їх основі лежать нега-
тивні когніції (переконання та оцінка 
подій), що, у свою чергу, провокує 
розвиток негативних змін в емоціях. 
Такі зміни в діагностичних критеріях 
призвели до того, що не всі осіби із 
ПТСР за критеріями DSM-4 відпові-
дають критеріям DSM-5. Згідно із ре-
зультатами нещодавніх досліджень 
відповідність критеріям за новою 
класифікацією зберігається у 80–90 % 
таких осіб [43].

Розвиток ПТСР пов›язаний з дисре-
гуляцією гіпоталамо-гіпофізарно-над-
ниркової системи, порушенням 
імунної та симпатико-адреналової 
медулярної системи. Це пов’язано з 
низьким рівнем кортизолу та висо-
ким – ДГЕА, поступовим підвищенням 
виділення некротичного пухлинного 
фактору та інтерлейкіну-6. Такі зміни 
лежать в основі запальних процесів. 
Також виявлена асоціація між ПТСР 
та запальними біомаркерами, повя-
заними з серцево-судинною патоло-
гією та роллю коморбідних депре-
сивних симптомів. Таким чином ПТСР 
на певній стадії розвитку набуває рис 
екзогенно-органічної церебральної 
патології [2]. Відзначено також, що у 
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комбатантів з ПТСР спостерігається 
підвищення рівня дофаміну в плазмі 
крові у стані спокою і після наванта-
ження [15], гіпеактивація мигдаде-
видного тіла, гіпокампу, постерола-
теральної орбітофронтальної кори, 
дорсомедіальної префронтальної 
кори та острівнової долі. Також від-
мічається гіпоактивація вентромеді-
альної префронтальної кори, фрон-
тального полюсу, дорсолатеральної 
префронтальної кори, передніх скро-
невих доль, сенсомоторної кори [16].

В діагностиці ПТСР та ступеню 
його вираженості використовують 
наступні методики, які демонстру-
ють високу достовірність результа-
тів: Сlinician-Administered PTSD Scale 
(CAPS), Structured Clinical Interwiew 
for DSM-IV (SCID), PTSD Symptom 
Scale-Interwiew (PSS-I) [17].

ПТСР є найбільш характерним 
коморбідним станом при ЧМТ, на 
рівні з депресивними розладами та 
суїцидальними думками [18]. Було 
проведено дослідження серед 824 
чоловіків та 825 жінок ветеранів Спо-
лучених штатів, що брали участь у 
Афганській та Іракській війнах. Згід-
но результатів, поточна депресивна 
симптоматика, ПТСР та попередня 
ЧМТ були в сукупності тісно пов’язані 
з поточними суїцидальними ідеями у 
досліджуваних [19].

ЧМТ є одним з найбільш складних 
і невирішених завдань травматології, 
має надзвичайно важливе соціальне 
значення через свою поширеність, 
тяжкість медичних та економічних 
наслідків [20].

Визначною рисою бойових дій 
сучасної війни є використання про-
тивником бойової зброї останнього 
покоління — мін, гранат, реактивних 
боєприпасів. У наш час у контузій-
но-комоційному механізмі сучасної 
мінно-вибухової травми набагато 
зросла її вражаюча сила. Це поясню-
ється дією на організм людини небез-
печних факторів високоенергетичної 
зброї, що включають поняття «фугас-
ність» — здатність вибуху вражати 
навколишнє середовище ударною 

хвилею та «бризантність» — здат-
ність вибуху дробити навколишнє 
середовище дією надвисокого тиску 
вибухових газів [5].

Травматичні пошкодження цен-
тральної нервової системи займають 
друге місце після кульових та оскол-
кових поранень тулуба та кінцівок 
у структурі бойових травм учасників 
збройного конфлікту на Сході Украї-
ни. За даними Військово-медичного 
клінічного центру Північного регіону 
(Харків), за період березень 2014-тра-
вень 2016 р. у їх неврологічний стаці-
онар надійшло 837 військовослуж-
бовців із легкою ЗЧМТ, спричиненою 
вибуховою хвилею [21].

Сьогодні травматичні пошко-
дження черепа і головного мозку 
становлять 30-40% усіх травм і посіда-
ють перше місце за показниками ле-
тальності та інвалідизації серед осіб 
працездатного віку. За даними ВООЗ, 
щорічно у світі отримують ЧМТ біль-
ше ніж 10 млн осіб, із них 250–300 тис. 
помирають. В Україні частота ЧМТ 
щорічно становить у різних регіонах 
від 2,3 до 6 випадків (у середньому 
4–4,2) на 1000 населення. За 1 рік в 
Україні від ЧМТ гине понад 11 тис. 
осіб, тобто смертність становить 2,4 
на 10 тис. населення за 1 рік [22].

Черепно-мозкова травма стала 
характерним «підписом» операції 
«Іракська свобода» американської 
армії. Через значну поширеність ви-
користання саморобних вибухових 
пристроїв силами повстанців та неми-
нуче травмування військових, навіть 
за умови застосування захисної бро-
ні, від 20% до 30% солдат мали ознаки 
ЧМТ [32].

Виділяють такі різновиди мін-
но-вибухової черепно-мозкової трав-
ми (МВ ЧМТ): тяжка форма МВ ЧМТ 
iз блискавичним перебігом; МВ ЧМТ 
за типом забою головного мозку; МВ 
ЧМТ за типом струсу головного моз-
ку. МВ-травма завжди розглядається 
як складна політравма, тому в клі-
нічній картині пацієнтів можуть бути 
присутні наслідки як черепно-мозко-
вої травми, так i ураження органів 

серцево-легеневої системи та черев-
ної порожнини [5].

На сьогоднішній день прийнята 
така класифікація ЧМТ: струс мозку, 
удари мозку легкого, середнього та 
тяжкого ступеня, дифузне аксональ-
не пошкодження мозку та стиснення 
мозку на фоні його удару (гострі вну-
трішньочерепні гематоми, гідроми, 
вдавлені переломи кісток склепіння 
черепа) або без удару (хронічні су-
бдуральні гематоми, гідроми). За 
основу такої класифікації взято ха-
рактер і ступінь ураження головного 
мозку, оскільки саме ці показники 
визначають клінічний стан, перебіг, 
лікувальну тактику та наслідки хво-
роби. Також виділяють закриту 
ЧМТ та відкриту ЧМТ – в залежності 
від потенційної загрози інфікуван-
ня мозкової речовини. ВЧМТ буває 
проникаючою або непроникаючою. 
ЗЧМТ — це ушкодження, у разі яко-
го немає порушень цілісності м’яких 
тканин голови або є пошкодження 
м’яких тканин голови без порушен-
ня цілісності апоневрозу. До ВЧМТ 
належать рани м’яких тканин голови 
з порушенням цілісності апоневрозу 
або перелом кісток склепіння з уш-
кодженням м’яких тканин у цьому 
місці. ВЧМТ без ушкодження твердої 
мозкової оболонки зараховують до 
непроникаючих, а з ушкодженням — 
до проникаючих. Проблему наслідків 
ЧМТ ряд авторів пов’язують із про-
гресуючими посттравматичними змі-
нами, що розвиваються відразу після 
травми, і суть їх полягає в порушенні 
механізмів саморегуляції, метабо-
лізму нервової тканини. Розвиток 
клінічних проявів віддалених наслід-
ків ЧМТ виділяють у травматичну 
хворобу головного мозку або трав-
матичну енцефалопатію (ТЕ) – комп-
лекс неврологічних і психологічних 
порушень, що виникає у гострому, 
пізньому або віддаленому періодах 
ЧМТ, зумовлений дегенеративними, 
дистрофічними, атрофічними і рубце-
вими змінами мозкової тканини внас-
лідок травми. ТЕ — найпоширеніша 
форма неврологічних і психічних 
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розладів у віддалений період трав-
ми головного мозку. В основі трав-
матичної хвороби головного мозку 
(травматичної енцефалопатії) лежить 
енергетична і пластична перебудова 
мозкових структур за рахунок двох 
різноспрямованих процесів: дегене-
ративно-деструктивного і регенера-
тивно-репаративного [31]. 

Виділяють такі посттравматичні 
неврологічні синдроми: судинний; 
вегетативно-дистонічний; лікворо-
динамічних порушень; церебраль-
но-вогнищевий (фокальний); пост-
травматичної епілепсії; астенічний; 
психопатологічний [22].

Згідно шкалі Глазго стан хворого 
оцінюється за сумою балів на підста-
ві трьох параметрів: розплющування 
очей (від 1 до 4 балів), рухова реак-
ція (1–6 балів), словесна реакція (1–5 
балів).

Механізм травми включає ура-
ження головного мозку безпосеред-
ньою дією вибухової хвилі, різкими 
коливаннями атмосферного тиску, 
впливом звукової хвилі, пошкоджен-
ням предметами і уламками, що па-
дають а також вираженим психоемо-
ційним впливом [15].

При таких травмах відзначають 
генералізовані пошкодження веге-
тативних та неспецифічних струк-
тур мозку, які розміщені у стінках 
та на дні ІІІ та ІV шлуночків, а також 
забій медіобазальних відділів мозку, 

що може бути пов’язано зі зміщен-
нями ліквору. Також можуть розви-
ватися порушення функції мовно-слу-
хового апарату, пов’язаного значною 
мірою зі структурами скроневої ді-
лянки кори мозку [21].

ЗЧМТ при дії вибухової хви-
лі не ізольована, а є компонентом 
контузії — короткочасної загальної 
дуже потужної механічної дії на всю 
поверхню тіла постраждалого, із від-
творенням суперпотужного потоку 
аферентної імпульсації зі всіх рецеп-
торів, розміщених на поверхні тіла. 
Це призводить до позамежового 
гальмування всіх важливих ділянок 
ЦНС і відтворює дисрегуляційну па-
тологію в базальних відділах мозку. 
Поєднання прямого впливу ударної 
хвилі на речовину мозку і дисрегуля-
ції діяльності його базальних відділів 
є особливостями патогенезу цього 
виду ЗЧМТ та зумовлює відмінності 
її клінічних проявів і чутливості до ме-
тодів лікування, що слід враховувати 
при дослідженні та лікуванні таких 
пацієнтів [21].

В біомеханіці ЧМТ одночасно діє 
комплекс первинних факторів, серед 
яких провідними є ударна хвиля з пе-
репадами тиску в місцях противоуда-
ру, ударний ефект кістково-черепної 
деформації, резонансна кавітація, 
гідродинамічний поштовх, перемі-
щення та ротація великих півкуль від-
носно більш фіксованого стовбура 

мозку, психоемоційна дія [2].
Енергія вибуху створює зна-

чний силовий тиск у радіусі дії 
вибухової хвилі, що викликає по-
дразнення екстеро- й інтерорецеп-
торів на чималій площі поверхні 
тіла та призводить до виникнення 
складних політравм. Стійкі вогни-
ща збуджень у центральній нерво-
ві системі, які виникають унаслідок 
дії вибуху, спричиняють ураження 
головного мозку, що проявляється 
у вигляді комоційно-контузійного 
синдрому з подальшим розвитком 
мінно-вибухової закритої череп-
но-мозкової травми, а також ура-
ження середнього та внутрішньо-
го вуха, кісткових тканин, органів 
серцево-легеневої системи, черев-
ної порожнини [23].

У випадку, якщо удар вибуховою 
хвилею був спрямований в обличчя із 
розвитком ЗЧМТ, при об’єктивному 
обстеженні відзначаються різке спо-
вільнення рухових функцій, амімію 
обличчя, аносмію, парез рухів очних 
яблук, мідріаз, зниження слуху з обох 
боків, виражену набряклість обличчя 
та передніх 2/3 язика, тотальну бо-
льову анестезію, різке зниження су-
хожильних рефлексів аж до арефлек-
сії, виражену атаксію при проведенні 
статичних проб, інтенсивний гіпер-
гідроз, синюшність і набряклість дис-
тальних відділів кінцівок та пальців 
за типом «довгих шкарпеток» і «рука-

Тяжкість Шкала 
Глазго

Втрата 
свідомості

Порушення 
свідомості

Посттравматична 
амнезія

Структура 
головного мозку

Легка (струс та удар 
головного мозку 
легкого ступеня)

13–15 До 30 хв До 24 год До 24 год нормальна

Середня (удар 
головного мозку 
середнього ступеня, 
підгостре та хронічне 
здавлювання 
головного мозку)

9–12 30 хв – 24 год Більше 24 год 24 год – 7 днів Нормальна або 
порушена 

Тяжка (удар головного 
мозку тяжкого 
ступеня, гостре 
його здавлювання, 
дифузне аксональне 
ушкодження).

3–8 Більше 24 год Більше 24 год Більше 7 днів Нормальна або 
порушена

Ступені тяжкості ЧМТ [18]
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вичок», виражену загальну слабкість, 
різке зниження пам’яті та порушення 
циклу сон — неспання. Така клінічна 
картина свідчить про розвиток поза-
межного гальмування усіх важливих 
центрів ЦНС під час вибухової хвилі, 
направленої безпосередньо в об-
личчя (Korshnyak V., Sukhorukov V., 
2016) [24]. У цьому разі вектор її сили 
спрямований в сагітальній площи-
ні — по лобно-потиличній осі з по-
шкодженням мозкової речовини 
в лобних (удар) та потиличних долях 
(протиудар). Пошкодження зазначе-
них відділів мозку супроводжується 
гальмуванням рухових та когнітив-
них функцій, загальною слабкістю. 
При сагітальному напрямку дії век-
тора сили за рахунок гідродинаміч-
ного удару ліквору в ІІІ та ІV шлуноч-
ках відбувається тиск на вегетативні 
центри, розміщені на дні та стінках 
цих шлуночків, а також тиск на стов-
бурові структури мозку (І, ІІІ, VІІІ 
черепно-мозкові нерви). Під вплив 
також потрапляють ядра кутів ром-
бовидної ямки, які входять до складу 
вестибулярної системи. Передньоза-
дня спрямованість дії вибухової хвилі 
може супроводжуватися гідроди-
намічним впливом на рецепторний 
апарат внутрішнього вуха, що змінює 
і/або порушує сприйняття звукових 
сигналів пацієнтом [21].

Зміни на електроенцефалограмі 
в обстежених свідчили про іритацію 
кори головного мозку внаслідок по-
силення процесів активації в діенце-
фально-стовбурових неспецифічних 
структурах [25]. 

Загалом можна стверджувати, 
що механізм неврологічних пошко-
джень при ЗЧМТ внаслідок дії ви-
бухової хвилі пов’язаний зі змінами 
в діенцефально-стовбурових струк-
турах неспецифічної системи мозку, 
ядер І, ІІІ та VІІІ пар черепних нервів, 
у вестибулярному аналізаторі та ре-
цепторному аналізаторі внутріш-
нього вуха. Зміни пов’язані з безпо-
середнім впливом на мозок та дією 
гідродинамічної хвилі на структури 
його базальних відділів [21].

Серед учасників бойових дій з лег-
кими закритими черепно мозковими 
травмами при нейропсихологічному 
обстеженні виявляється порушення 
енергетичного забезпечення пси-
хічної діяльності (астенічні прояви 
у вигляді сповільнення когнітивної 
активності різного ступеня вираже-
ності, нерівномірної продуктивності 
та стійкості уваги, виснаженість, по-
рушення когнітивних і мовних про-
грам, мнестичні розлади), що свід-
чить про порушення функціонування 
діенцефально-стовбурових відділів 
неспецифічної системи мозку [21].

Відзначаються нестійкість поточ-
ного контролю при виконанні рухо-
вих та мовленнєвих програм різного 
ступеня – від порушення лише на ета-
пі впрацювання до виражеих скачків 
продуктивності за типом астенії гі-
перстенічного типу. Також присутні 
негрубі мнестичні порушення, перш 
за все зниження міцності слухо-мов-
леннєвих слідів, зниження об’єму 
слухо-мовленнєвої пам’яті, знижен-
ня рівня контролю за процесом від-
творення (велика кількість побічних 
асоціацій, контамінацій, повторного 
називання одних і тих самих слів). У 
третини хворих діагностується недо-
статність складних форм зорового 
предметного та зорово-просторо-
вого гнозису; прояви семантичної 
афазії, розлади розуміння розрядної 
будови чисел, труднощі рахуванні в 
голові і при опорі на записи. Майже 
третина пацієнтів демонструє зни-
ження вибірковості мислення, пору-
шення контролю психічної діяльно-
сті та поведінки у вигляді поєднання 
ригідності з підвищеною імпульсив-
ністю, «вибуховою» дратівливістю, 
активним та пасивним негативізмом 
[26]. А часто присутня алкоголізація 
серед бійців ускладнює протікання й 
так не завжди вчасно діагностованої 
МВ ЗЧМТ [23].

Серед учасників бойових дій з 
легкими закритими черепно мозко-
вими травмами можуть відмічатися 
ознаки залучення в патологічний про-
цес лобно-базальних відділів кори 

великих півкуль головного мозку, 
негрубі дисфункції тім’яно-скроневих 
відділів кори. Наявність порушень 
функціонування коркових регулятор-
них систем мозку, що забезпечують 
ініціювання, програмування та кон-
троль психічної діяльності, процеси 
довільної вибіркової активації моз-
кових систем для вирішення тих чи 
інших поведінкових задач, може слу-
гувати одним зі значимих факторів 
подальшої дезадаптації хворих, що 
обов’язково має братися до уваги 
при розробці програм лікування та 
адаптації [26].

Черепно-мозкова травма прово-
кує вторинні біохімічні та метаболіч-
ні зміни, які сприяють подальшому 
пошкодженню тканин та загибелі 
нейронів. Під час первинного пошко-
дження відбувається механічне по-
шкодження тканин, що проявляється 
у пошкодженні нейронів, глії, судин 
внаслідок їх розтягнення та розриву. 
Вторинна травма бере свій початок 
від кількох хвилин після первинного 
ураження до кількох днів або навіть 
місяців – внаслідок відстрочених бі-
охімічних та метаболічних змін. Для 
другого етапу травми характерні 
порушення йонного гомеостазу, дис-
функція мітохондрій, ініціація запаль-
них та імунних процесів; продуку-
ються у великій кількості прозапальні 
сполуки – цитокіни, простагландини, 
оксид азоту – що сприяють переокис-
ленню ліпідів, пошкодженню гемато-
енцефалічного бар’єру та розвитку 
набряку мозку. Набряк, в свою чергу, 
сприяє подальшому підвищенню вну-
трішньочерепного тиску та місцевій 
гіпоксії та ішемії, вторинному крово-
виливу та подальшій загибелі нейро-
нів [27]. При дослідженні ветеранів 
з діагностованою ЧМТ через 5 років 
після отриманої ЧМТ внаслідок вибу-
хової травми були виявлені зміни у 
блідій кулі [28], найбільш виражений 
регрес когнітивних симптомів відзна-
чали у потерпілих віком від 16 до 26 
років, найбільше погіршення — у хво-
рих старше 40 років [29]. 

Поглиблене дослідження вторин-
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ного каскаду патологічних змін має 
бути спрямоване, в тому числі, на по-
шук шляхів запобігання прогресую-
чому пошкодженню тканин [27].

Незвичайний поліморфізм нерво-
во-психічних розладів у віддалений 
період ЧМТ обумовлюється складні-
стю отриманої травми, локалізацією 
мозкового ушкодження, а також ря-
дом супутніх факторів – приєднанням 
інфекції, віком хворого, преморбідни-
ми захворюванням, соціальним стано-
вищем тощо [4]. Віддалені наслідки 
легкої ЧМТ за різноманіття клінічних 
форм вирізняються єдністю етіології, 
патогенетичних та саногігієнічних ме-
ханізмів розвитку та наслідків [30].

Для достовірної своєчасної діа-
гностики ЧМТ використовують скри-
нінгової методику VATBIST (Veteran 
Administration’s Traumatic Brain Injury 
Screening Instrument). Вона допома-
гає виявити у військових ознаки ЧМТ 
та залишкову симптоматику перене-
сеної контузії. VATBIST складається 
з чотирьох питань щодо: подій, які 
могли призвести до ЧМТ, потенційної 
втрати або порушення свідомості, 
симптомів гострої травми внаслідок 
контузії, поточні постконтузійні симп-
томи. Кожне питання містить ряд 
положень, серед яких опитуваному 
пропонується обрати ті, які характе-
ризують пережитий ним травматич-
ний досвід. У випадку принаймні од-
нієї позитивної відповіді в кожному з 
чотирьох розділів результат скринін-
гу вважається позитивним. Якщо хоч 
і одному з чотирьох розділів жодне 
положення не буде обране, скринінг 
вважають негативним. Було відміче-
но, що при супутньому ПТСР резуль-
тати методики можуть бути менш 
достовірними [17].

У США встановлено, що серед 
осіб, які перенесли легку ЧМТ, у 
20–40% випадків виявляють ПТСР, до 
56% постраждалих мають когнітивні 
проблеми: зниження уваги, пам’яті, 
труднощі у засвоєнні нової інформа-
ції [15].

Перебіг гострого періоду кон-
тузій головного мозку при бойовій 

травмі вирізняється від такого при 
небойових ЗЧМТ і визначається дією 
не лише механічних пошкоджуючих 
факторів, а і тривалістю психогенії 
(перебування під масованим обстрі-
лом, постійне очікування нових атак). 
Можна говорити про змішану форму 
перебігу постконтузійного синдро-
му бойової травми, за якої спостері-
гаються неврологічні порушення та 
яскраво вираженя психічні розлади 
невротичного рівня [37].

Сучасні наукові дані щодо ко-
морбідності ПТСР і ЧМТ невеликі за 
чисельністю та суперечливі. Пошире-
ність коморбідних ПТСР і ЧМТ коли-
вається в широких межах залежно 
від особливостей пацієнта, етіології 
та тяжкості травми, діагностичних ін-
струментів, часу та способу встанов-
лення діагнозу [15]. Згідно останніх 
досліджень наших американських ко-
лег, серед населення США приблизно 
61%чоловіків та 51% жінок протягом 
життя отримують ЧМТ, проте лише 
у 5% чоловіків та 10% жінок внаслідок 
цього розвивається ПТСР [34].

У більшості пацієнтів (близько 
80%), які зазнають складних травма-
тичних ушкоджень, у майбутньому 
розвивається ПТСР [23]. Не зважа-
ючи на те, що численні дослідження 
припускають, що ЧМТ є фактором 
ризику виникнення ПТСР, механізм 
цього взаємозв’язку достовірно не 
досліджений [35].

Дослідники, які вивчали взаємо-
зв’язок ступеня тяжкості ЧМТ та ви-
никнення симптомів ПТСР, показали, 
що легка ЧМТ збільшує, а тяжка та 
помірна, навпаки, знижує ризик за-
хворюваності на ПТСР. В літературі 
висловлюються думки, що тяжкий 
стрес діє скоріше як каталізатор, а не 
як специфічний етіологічний фактор 
[15].

Навіть помірна травма головного 
мозку може зумовити депресію, в 
розвитку якої має значення не лише 
фізичний компонент травмуючої по-
дії, але і психологічний стрес, що ча-
сто ігнорується з боку лікарів загаль-
ної практики

У пацієнтів, що перенесли легку 
ЧМТ та мають ознаки ПТСР, спосте-
рігаються одночасно симптоми обох 
порушень, видозмінюючи та допов-
нюючи клінічну картину цих патоло-
гій [15]. При поєднанні ПТСР та ЧМТ 
у ветеранів були помічені зменшен-
ня об’єму мигладевидних тіл. Такі 
прояви асоціюються з підвищеною 
імпульсивністю та більшою інтенсив-
ністю проявів ПТСР [33]. Відмічається 
також слабкість середньої префрон-
тальної кори головного мозку. 
Мигдалевидне тіло є центральною 
ланкою в розвиткові і вираженні зу-
мовлених страхом реакцій. Численні 
досліди на тваринах та людях пока-
зують, що інгібіція реакцій страху ви-
кликає інгібіцію активності середньої 
префронтальної кори [3].

Наявність ЧМТ у пацієнтів з ПТСР 
визначає особливості клінічної кар-
тини ПТСР: через 3 і 12 місяців після 
травми найчастіше діагностується 
ПТСР і великий депресивний роз-
лад. При цьому через 12 місяців у 10% 
учасників клінічна картина відповідає 
діагностичним критеріям обох роз-
ладів. Стан більше 20% постраждалих 
відповідає діагностичним критеріям 
щонайменше одного психічного роз-
ладу, який виник після перенесеної 
травми. За іншими даними, велика 
депресія після ЧМТ виявляється у 
25–40% досліджуваних. Можна при-
пустити, що як один з варіантів має 
місце тип динаміки ПТСР, при якому 
співвідношення органічного і психо-
генного радикалів у структурі розла-
дів можуть мати такі варіанти: 

1) симптоми властиві ПТСР не є 
специфічними, вони можуть бути в 
рамках інших психогенних, екзоген-
них, екзогенно-органічних, посттрав-
матичних розладів і захворювань; 

2) органічна симптоматика почи-
нає домінувати на фоні функціональ-
но-психогенних проявів у випадках 
хронічного ПТСР; 

3) ПТСР може поєднуватися з ін-
шими психічними та соматичними 
розладами, тобто проявляти хроно-
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логічну і патогенетичну коморбід-
ність.

Взаємовідношення між ПТСР та 
екзогенно-органічною патологією 
можна розглядати в руслі концепції 
«патологічно зміненого ґрунту», згід-
но з якою саме «ґрунт» як клінічно не 
виражений, проте змінений функціо-
нальний стан, спричиняє зміну моз-
кової реактивності, яка виявляється 
лише в певних умовах 

Через 5 років після завершен-
ня бойових дій у пацієнтів з ПТСР та 
ЗЧМТ в клінічній картині починають 
превалювати соматоформні прояви, 
рівень яких перевищував такий у хво-
рих із соматоформними розладами. 
Соматоформні розлади формуються 
частіше у випадках, коли емоційні 
переживання не вирізняються тяжкі-
стю, мають місце несвідома тривога, 
тривалі екзистенційні проблеми. 

У пацієнтів з ПТСР та ЧМТ легкого 
ступеня в анамнезі, у «посттравма-
тичному» періоді ознак органічного 
ураження головного мозку не вияв-
ляється. Клінічна картина розладу від-
повідає діагностичним критеріям го-
строго стресового розладу та ПТСР. 
Разом із тим динаміка психічних роз-
ладів демонструє, що через 15 років 
починають проявлятися симптоми 
органічного ураження мозку у вигля-
ді психоорганічного синдрому [2].

Феноменологічний підхід роз-
глядає коморбідність ПТСР та ЧМТ з 
двох позицій. Згідно з першою гіпо-
тезою, яку називають церебротрав-
матичним підходом, у результаті 
легкої ЧМТ з часом реактивна, пси-
хологічна, функціональна симптома-
тика відходить на задній план перед 
поступово наростаючою органічною 
симптоматикою, що формується у 
віддалений період ЧМТ у вигляді різ-
них органічних змін – астенічних, пси-
хопатоподібних, церебральних, пси-
хоорганічних. Причиною подібного 
органічного синдромогенезу клініч-
ної картини ПТСР з хронічним пере-
бігом є судинний фактор (атероскле-
роз, гіпертензія), несприятливий 
вплив супутньої патології, травматич-

на і дисциркуляторна енцефалопатія. 
Інша точка зору (психосоматична) 
пояснює функціональні психосома-
тичні порушення як етап загального 
психосоматичного процесу, що пере-
дує розвитку органічної патології [15].

Наразі в рамках Програми інте-
гративної системної біології (ISB) у 
Центрі досліджень оточуючого сере-
довища США (USACEHR) у колабора-
ції з Медичним центром армії Дуайта 
Д. Эйзенхауэра (DDEAMC) ведуться 
пошуки специфічних біомаркерів та 
ідентифікації молекулярных механіз-
мів, які можуть бути залучені у фізіо-
логічні процеси розвитку ЧМТ / ПТСР 
– для можливості проведення дифе-
ренційної діагностики цих станів в ла-
бораторних умовах [32].

Складність диференційної діа-
гностики ЧМТ та ПТСР та хронічного 
больового синдрому полягає в тому, 
що існує низка симптомів, характер-
них для усіх трьох станів – головний 
біль, роздратованість, порушення 
сну та пам’яті [17]. Спектр проявів 
болю голови при ЧМТ бойового ха-
рактеру з післятравматичними стре-
совими розладами менш різноманіт-
ний, аніж при ЧМТ мирного часу, що, 
очевидно, пов›язано із однорідністю 
вікового складу в армії та належною 
фізичною підготовкою [36].

Індивідуальні особливості реагу-
вання на біль безперечно впливають 
на переживання болю. Вони зумовлені 
ситуаційним психологічним станом, ха-
рактером соматичних порушень та їх 
локалізацією, природою патогенного 
фактора, індивідуальним життєвим до-
свідом особистості, культурологічни-
ми особливостями. Необхідність увесь 
час носити тяжке професійне військо-
ве спорядження призводить до виник-
нення захворювань хребта та хроніч-
ного больового синдрому [23].

Патологічна дія хронічного болю 
спричинена відсутністю захисної й 
сигнальної функції, тобто втрачена 
позитивна терапевтична активізація 
пацієнта, що сприяє загоєнню вини-
клих пошкоджень. Невчасне діагнос-
тування й неадекватне купування 

болю спричиняють поглиблення пси-
хоемоційних ускладнень від пережи-
вання бойового стресу й виникнення 
ПТСР у бійців [23].

Сьогодні існує термін «клініч-
на тріада політравми», до якої 
включили ПТСР, ЧМТ та хронічний 
больовий синдром. Було проведе-
но аналіз історій хвороб ветеранів 
Афганської та Іракської війн, в ході 
якого виявлено: у осіб, що перебу-
вали у центрі реабілітації політравми 
першого рівня у 80% діагностовано 
воєнну ЧМТ (58% проникаючу і 22% 
закриту), 96% страждали на постій-
ні больові відчуття принаймні однієї 
ділянки тіла, 44% переживали ПТСР; 
серед бійців, що перебували у центрі 
реабілітації політравми другого рівня 
діагностовано 3 та більше постконту-
зійних симптомів (головний біль, за-
паморочення, слабкість тощо) у 97%, 
також у 97% діагностовано хроніч-
ний больовий симптом, у 71% - ПТСР. 
Згідно результатів дослідження Lew, 
Otis, Tun et al., серед 340 ветеранів, 
що перебували у центрі реабілітації 
політравми другого рівня, стражда-
ли на хронічний больовий синдром 
81.5%, на ПТСР 68,2%, на ЧМТ 66,8%, 
і лише 12 ветеранів (3,5%) не мали 
вище перерахованих станів. Частота, 
в якій ці три стани зустрічалися у ве-
теранів ізольовано становила 10,3%, 
2,9% та 5,3% відповідно – була значно 
нижче, ніж частота, з якою вони зу-
стрічалися в комбінації в одного паці-
єнта. У 42,15% ветеранів усі три стани 
діагностувалися одночасно [17].

Під дiєю патологiчних змiн, що 
відбуваються в соматичному та пси-
хологічному станi пацiентiв з МВ 
ЗЧМТ та ПТСР, змінюються життєвi 
пріоритети та цінностi особистостi, 
виникають порушення в комплексi 
значимих особистісних та мiжособи-
стiсних вiдносин та здатності свiдо-
мостi оцiнювати об›єктивнi умови 
дійсності. Вiдслiдковуються пато-
логiчнi психологiчнi механiзми не-
вротичних порушень, тому виникає 
необхідність їх корекції психотерапе-
втичними методами [11].
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госпіталю Державної прикордонної 
служби України (Київ) було прове-
дено дослідження особливостей 
симптоматики ПТСР у бійців АТО із 
діагностованою ЗЧМТ. У дослідженні 
взяв участь 71 військовослужбовець 
(69 чоловіків та 2 жінки) віком 22–35 
років (середній вік — 26,2 року), 
який переніс закриту черепно-моз-
кову травму (ЗЧМТ) у вигляді струсу 
головного мозку або контузії з ПТСР 
(основна група). Дослідження прово-
дили через 3–6 міс після отримання 
військовим ЗЧМТ. Маніфестація ПТСР 
в контексті українського синдрому 
відбувається у таких варіантах:

1. Вторгнення (проникнення) пси-
хотравмуючої ситуації через особи-
стісну систему емоційно-конгітивних 
зв’язків, з характерними втратою ко-
лишніх інтересів та захоплень, нав’яз-
ливі спогади про обставини травми, 
відчуття неспроможності контролю-
вати свій стан, помітне зменшення 
позитивних емоційних переживань, 
відчуття незахищеності, тривожність, 
депресивність, паніка, страхи.

2. Гіперактивація, тобто постійне 
повернення людини до переживань, 
пов’язаних з психотравмуючою си-
туацією на сході України, яка носила 
загрозливий характер протягом 6 
місяців після травмуючої події. Для 
такого варіанту ПТСР характерні 
нав’язливі спогади про пережите, 
фантазії, ремінесценції, що постійно 
повторюються і викликають непри-
ємні переживання; сни і нічні кошма-
ри, пов’язані із псхотравмуючою по-
дією, флешбеки; спогади негативних 
емоційних станів, спровокованих по-
діями, асоційованими із обставинами 
травмуючої події [11].

3. Витіснення – стійке прагнення 
уникати всього, що навіть опосеред-
ковано може нагадувати травматичні 
події. Такому варіанту ПТСР властиві 
прагнення уникати думок або ситуа-
цій, які повертають спогадами у трав-
му; нездатність відтворити у пам’яті 
важливі елементи травмуючої події; 
відчуття відчуженості, формування 

відсторонення від навколишнього 
світу; заціпеніння почуттів, емоційна 
тупість. [7]

У групі бійців з ПТСР та ЗЧМТ в ана-
мнезі (переважно контузії) відзначено 
такі психічні синдроми: астенічний — 
у 27 (38,0%), тривожно-фобічний — у 
19 (26,8%), істероформний — у 8 (11,3%) 
та депресивний — у 17 (23,9%) хворих. 

Пацієнти виявляли скарги на від-
чуття постійної втоми, роздратова-
ність, пригніченість, втрату колишніх 
інтересів, радості від життя, втрату 
апетиту та ваги. Жалілися на почуття 
провини від того, що, за їх відчуття-
ми, стали тягарем для близьких, пе-
реймалися за своє майбутнє. Були 
присутні скарги на біль у тілі різної 
локалізації, тахікардію, пітливість та 
часте сечовипускання, – що не мож-
на було пояснити супутніми захво-
рюваннями. Пацієнти із ЗЧМТ мали 
достовірно нижчі показники щодо 
настрою за шкалою САН і ММS, ніж 
ті, в кого було діагностовано ПТСР 
без супутньої ЗЧМТ.

За результатами досліджень, ви-
ражену депресію діагностовано у 
23,9% пацієнтів, що перенесли ЗЧМТ. 
Зазвичай депресія виникала у від-
новний період через 3–6 міс після 
травми. Це відповідає даним літера-
тури, згідно з якими частка депресії 
серед осіб із ЗЧМТ становить 11–25%.

Депресія не була діагностована у 
майже половини пацієнтів основної 
та контрольної груп (58% і 61% відпо-
відно). Було відзначено, що пацієнти 
схильні до деякого перебільшення 
клінічних симптомів: виражену де-
пресію при оцінці за шкалою Бека 
мали 32% хворих, а при оцінці тяж-
кості депресії лікарем — лише 10%.

Окрім депресії у багатьох хворих 
виявлено підвищену тривожність, яку 
за шкалою НАМ-А в середньому оці-
нено в 8,3 бали, за шкалою Спілберге-
ра — Ханіна реактивна тривожність 
становила 42,3 бали, а особистісна 
тривожність — 51,2 бали. Показники 
шкали самооцінки Спілбергера — Ха-
ніна перевищували такі за шкалами 
Гамільтона.

Якість життя пацієнтів з та без 
ЗЧМТ не відрізнялася – була значно 
понижена в обох групах. При ЗЧМТ 
зниження якості життя корелює з клі-
ніко-психологічними показниками. У 
пацієнтів без ЗЧМТ вірогідних коре-
ляційних зв’язків не виявлено. Отже, 
зниження якості життя у пацієнтів без 
ЗЧМТ зумовлено іншими причинами.

Було виявлено, що у жінок депре-
сія в посттравматичний період більш 
виражена: за шкалою НАМ-D у чоло-
віків — 18 балів, у жінок — 19,2; за 
шкалою Бека — 15 і 32,2 бали відпо-
відно. Депресія у жінок поєднується 
із вищими показниками тривожності. 
За умови переживання пацієнтами 
самотності депресія сягала вищих 
показників, ніж у випадку, коли дослі-
джувані мали родину [11].

Складності діагностики депресії в 
пацієнтів з ЗЧМТ може бути зумовле-
на порушенням контакту з пацієнтом 
за рахунок зниження його конгітив-
них функцій. Також діагностику може 
ускладнювати сумний вираз обличчя, 
що зумовлений не стільки зниженим 
настроєм, скільки слабкістю лицевої 
мускулатури; також може мати міс-
це насильницький плач, викликаний 
псевдобульбарним симптомом.

Прояви депресії при її середньо-
му рівні вираженості у пацієнтів із 
ЗЧМТ не відрізнялися від таких у хво-
рих групи контролю, що, очевидно, 
свідчить про переважання вагомості 
таких чинників, як вік і соціальні фак-
тори, над церебральними.

Ступінь депресії в пацієнтів, які пе-
ренесли ЗЧМТ, не залежав від локалі-
зації травматичного ураження, його 
розмірів і вираженості функціональ-
ного дефекту внаслідок невроло-
гічного дефіциту. Але це стосується 
депресії в цілому. Якщо відповідний 
аналіз проводили у групі хворих із 
клінічно тяжкою депресією, то її ви-
раженість була достовірно вищою 
в разі локалізації травматичного уш-
кодження у правій півкулі головного 
мозку. У пацієнтів із такою локалізаці-
єю травматичного ураження процес 
відновлення в гострий період хворо-
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би утруднений. Серед психічних чин-
ників, що впливають на вираженість 
депресії у посттравматичний період, 
можна виділити відносно високий 
рівень інтелекту в поєднанні з осо-
бистісною тривожністю. На тлі зни-
ження когнітивних функцій, депресія 
не розвивалася, тобто збережений 
інтелект є однією з умов розвитку по-
сттравматичної депресії [11].

Депресія на фоні ЗЧМТ зазвичай 
поєднується із підвищеною триво-
гою, острахом від думки залишитися 
наодинці з сабою, страхом смерті. 
Також спостерігаються відчуття сер-
цебиття, задухи, запаморочення, 
головним болем напруження, дис-
комфортом за грудиною. Помічено 
пряму залежність депресії з особи-
стісною та ситуативною тривожні-
стю.

При посттравматичній депресії у 
людей старшого віку, коли біологіч-
ні (гормональні, нейромедіаторні) 
відмінності між чоловіками і жінками 
дещо стираються, депресія перева-
жає у жінок, що може бути пов’язано 
із значним впливом факторів особи-
стісної тривожності.

Серед соціальних чинників, з яки-
ми може бути пов’язане виникнення 
депресії після ЗЧМТ, можна виокре-
мити два: наявність родини і втрата 
роботи після перенесеної травми. 
Останній зумовлює обмеження звич-
них соціальних контактів, зниження 
почуття незалежності, впевненості у 
власних силах. 

Таким чином, результати дослі-
дження пацієнтів різного віку, які 
перенесли ЗЧМТ і не мали грубих 
мовних і когнітивних порушень, свід-
чать про провідну роль у формуванні 
депресії психосоціальних чинників і 
фактора статі, тоді як органічне ура-
ження головного мозку не є безпосе-
редньою причиною депресії [11].

На основі структурно-динамічно-
го і патогенетичного аналізу серед 
інших груп виділено неврозопсихо-
патоподібний типологічний варіант 
ПТСР з поліморфними психовегета-
тивними, психосоматичними і пси-

хоорганічними станами. У їх генезі 
задіяні не тільки психогенні, а й ма-
сивні соматогенні (серцево-судин-
ні, шлунково- кишкові, ендокринні) 
впливи, екзогенно-органічні (трав-
матичні, інтоксикаційні) ураження 
головного мозку. Не виключається 
і роль «генетичних дефектів», а та-
кож виснаження резервних адапта-
ційних механізмів. Цей варіант ПТСР 
маніфестує стійкими цефалгічними 
розладами у третини постраждалих 
через 1–3 роки після органічного ура-
ження головного мозку. В 10% випад-
ків спостерігаються епілептиформні 
пароксизми за типом абортивних 
нападів із досить вираженим психо-
генним запуском і зв’язком з ЧМТ в 
анамнезі. У динаміці на перший план 
виступають прогресуючі цереброор-
ганічні порушення і спостерігається 
перехід до загальноорганічного зни-
ження особистості. Зазначаючи дис-
форичний тип ПТСР майже у третини 
хворих, спостерігається резидуаль-
но-органічна (в тому числі соматич-
на) обтяженість. При цьому майже в 
21% випадків мають місце віддалені 
наслідки закритих ЧМТ, що відрізняє 
цей тип ПТСР від інших [15].

Військові дії нерозривно повяза-
ні з вираженою психотравмуючою 
ситуацією за рахунок специфічних 
факторів, що призводятьдо стійких 
порушень психічного та соматичного 
здоровя, утрудненню подальгої соці-
альної алаптації військовослужбовців 
[38]. Допомога постраждалим в ході 
воєнних конфліктів має відбуватися 
як в лікувально-діагностичному на-
прямку, так і в напрямку медико-со-
ціальної реабілітації [39].

За рекомендаціями Уніфіковано-
го клінічного протоколу медичної до-
помоги (УКПМД) «Реакція на важкий 
стрес та розлади адаптації. Посттрав-
матичний стресовий розлад» лікарі, 
які надають первинну медичну допо-
могу, зобов’язані бути обізнаними за 
основними питаннями: 

• засвоєння практичних методів 
розпізнавання та діангностики пост-
травматичного стресового розладу 

(ПТСР); 
• формування комунікативних 

навичок для адекватного спілкування 
з такими пацієнтами; 

• ознайомлення із сучасними ме-
тодами лікування ПТСР (психотера-
певтичними та медикаментозними) 
та особливостями їхнього викори-
стання; попередження надлишково-
го призначення фармакологічних 
препаратів, зокрема бензодіазепінів, 
лікарями, які надають первинну ме-
дичну допомогу; 

• засвоєння психологічних тех-
нік управління стресом та навичок 
психологічного відновлення (можуть 
використовуватись лікарем загаль-
ної практики – сімейним лікарем за 
відсутності можливості направити 
пацієнта до лікаря-психолога чи ліка-
ря-психотерапевта) [44].

У комплексному підході до ліку-
вання пацієнтів із МВ ЗЧМТ та ПТСР 
використовують методи групової 
психотерапії в поєднанні з індивіду-
альною та сімейною психотерапією. 
При медикаментозному лікуванні 
варто враховувати наявність супут-
ньої соматичної патології, різнома-
нітність змін проявів і плину МВ ЗЧМТ 
та ПТСР, тому пацієнтам рекомендо-
вано проводити комплексну терапію 
лікарськими засобами (ноотропи, 
судинні препарати, знеболювальні, 
венотоніки, полівітаміни з мікроеле-
ментами). За потреби застосовувати 
протитривожні, снодійні препарати 
й антидепресанти. У зв’язку з частою 
алкогольною залежністю в учасни-
ків бойових дій бажано проводити 
медикаментозну корекцію станів, 
обтяжених уживанням алкогольних 
напоїв. Також гарні результати де-
монструє рефлексотерапія (класична 
акупунктура, аурікулотерапія, елек-
троакупунктура, лікувальна фізкуль-
тура та методи мануальної терапії) 
[23].

Основні підходи до ведення хво-
рих із віддаленими наслідками ЧМТ 
залежать від клінічних проявів за-
хворювання. Призначають лікарські 
засоби, спрямовані на зменшення ви-
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раженості неврологічних синдромів: 

1) препарати для лікування лік-
ворно-гіпертензійного синдрому — 
маніт, діуретики, венотоніки;

2) препарати для лікування голов-
ного болю — анальгетики, спазмолі-
тики; 

3) препарати для лікування ве-
гетосудинних дисфункцій — веге-
тотропні препарати, α- та β-адреноб-
локатори; 

4) препарати для лікування асте-
нічного та депресивного синдромів 
— транквілізатори, ноотропи, препа-
рати фосфору, антидепресанти; 

5) препарати для лікування цере-
бросудинних порушень — венотоні-
ки, вазоактивні засоби; 

6) препарати для покращення ве-
стибулярної функції; 

7) препарати для лікування па-
роксизмальних станів та судом — 
протиепілептичні засоби; 

8) препарати для лікування під-
коркового синдрому — холінолітики, 
агоністи дофаміну; 

9) симптоматична терапія [22].
Основною метою проведення 

консервативної терапії на різних 
етапах лікування ЧМТ незалежно від 
форми і тяжкості травми залишаєть-
ся боротьба за збереження і підтрим-
ку функцій неушкодженої тканини 
мозку і максимальне відновлення 
функцій, зменшення вираженості не-
врологічного дефіциту в пошкодже-
них ділянках мозку. Лікування ТЕ має 
бути найінтенсивнішим у перші місяці 

після ЧМТ і, звичайно, послідовним та 
індивідуальним, зважаючи на особли-
вості перенесеної травми, провідний 
клінічний синдром і патогенетичний 
механізм [22].

Лікування хворих на ТЕ не в пов-
ному обсязі є основною причиною 
затяжної декомпенсації з прогреді-
єнтним погіршенням стану здоров’я. 
Застосування високоефективних 
лікарських засобів та активна реабі-
літація цього численного континген-
ту хворих сприяють поліпшенню їх 
стану і значному підвищенню якості 
життя. [22].

Не можна недооцінювати і тера-
певтичний ефект гіпотермії. Зважаю-
чи на те, що нормотермічний мозок 
ушкоджується через 5 хв тотальної 
ішемії, гіпотермія ГМ підвищує стій-
кість до ішемії до 30 хв. Терапевтич-
ний ефект гіпотермії включає ши-
рокий спектр нейропротекторних 
механізмів, серед яких модуляція 
виділення збуджуючих амінокислот 
та утворення вільних радикалів. Це-
ребральний метаболізм зменшуєть-
ся на 6 % при зниженні температури 
мозку на 1 °С [40].

В роботі з групою високу ефек-
тивність демонструють методи емо-
цiйно-когнiтивної, екзистенцiйної, 
раціональної, бiхевiоральної, систем-
ної, сугестивної психотерапії. При 
цьому слiд вiдмiтити, що задачі гру-
пової психотерапії, зміст терапевтич-
ного процесу, комбiнацiя методик, 
тактика психотерапевта вiдрiзняють-

ся й обумовлюються теоретичним 
підґрунтям рiзних напрямів. 

Метою їх є:
1. усунення патологічної симпто-

матики на психiчному, неврологічно-
му та соматосистемних рiвнях; 

2. віднайдення терапевтичних 
ресурсів групи, що базуються на 
міжперсональних та групових яко-
стях; 

3. пошук способів, за допомогою 
яких пацієнт може отримати допо-
могу під час групової психотерапії, 
задовольнити індивідуальні соціаль-
ні потреби та віднайти ресурси за 
межами терапевтичної групи, власні 
особистiснi ресурси [5].

Медико-психологічна реабіліта-
ція осіб, які постраждали під час ви-
конання обов›язків військової служ-
би, є невід›ємною та обов›язковою 
складовою загальнодержавної комп-
лексної системи допомоги таким 
особам. Ефективність МПР забез-
печується синергічною взаємодією 
медичного, соціального та психоло-
гічного векторів [41]. Реабілітаційні 
заходи на рівні районів Київської 
області в стаціонарних лікувальних 
закладах є ефективними на сьогодні, 
але потребують свого вдосконален-
ня в частині фізичного, психологічно-
го та соціального адаптування [42].

Зменшення кількості померлих та 
постраждалих при травмах має важ-
ливе соціально-економічне значення 
і сприятиме покращенню демогра-
фічних показників [20].
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В останні роки в перинатальній 
психології та психотерапії з’явився 
новий феномен «емоційне вигорання 
матері». Поняття «емоційне вигоран-
ня матері» виникає від поняття емо-
ційного вигорання, яке застосовуєть-
ся в психологічній та терапевтичній 
практиці. Сьогодні в психології та пси-
хотерапії все частіше стали з’являть-
ся матері з дітьми віком від першого 
місяця життя до трьохрічного віку. 
Запит цих жінок частіше полягає в 
прагненні бути «хорошою мамою» та 
одночасно з вираженими ознаками 
хронічної втоми, ознаками емоційно-
го вигорання. Жінок втомлює та вис-
нажує постійна, цілодобова турбота 
про дитину, одночасно з цим вони 
відчувають сильну провину перед ди-
тиною, сім’єю, про те що не відчува-
ють сильного емоційного прагнення 
до дитини, та одночасно відчувають 
незадоволеність відношенням до 
себе близьких, відсутність підтримки 
сім’ї, яка з їхньої думки, не цінує їх ма-
теринську турботу і самовідданість.

Соціальна парадигма диктує, що 
мати повинна все робити для дитини 
«ідеально». Відхилення від цієї со-
ціальної норми вважається зрадою 
перед дитиною та розцінюється, як 
материнська некомпетентність та ма-
теринська девіація. 

Як не дивно але причиною даної 
реакції матері являється, розпов-
сюджена загальна ідея психології 
материнства. В сучасному світі по-
ширеною є думка, про уявлення 
«виключної» ролі матері в ранньому 
розвитку дитини. Широкого загалу 
набирає тенденція, що усі проблеми 
розвитку особистості, викликає пору-
шення ранніх материнсько-дитячих 
стосунків. Саме в наслідок цієї поши-
реної думки і виникає образ «ідеаль-
ної матері», який активно розповсю-
джується шляхом Інтернету, певної 
літератури та засобами масової ін-
формації. 

Суспільний образ «хороша мати», 
це мати яка з першого погляду розу-
міє і відчуває потреби своєї дитини, 

все виконує лише правильно, вона 
знає всі тонкощі догляду за дитиною, 
виконує свої материнські функції з 
задоволенням, знає багато методик 
для розвитку особистості дитини. 
«Хороша мати» завжди в гарному на-
строї і ніякому разі не дратується на 
дитину і не відчуває до неї негативних 
емоцій. 

На сьогодні, такий соціально-су-
часний образ матері, підкріплений 
науковими психологічними дослі-
дженнями (культурно-історичний 
підхід, психоаналіз, діадичний підхід, 
теорія прив’язаності) виявився до-
мінуючим фактором, який впливає 
на формування установок та рольо-
вої позиції матері. На сам перед це 
стосується жінок, які ставляться до 
материнства усвідомлено, тобто, ці-
кавляться тематичною літературою, 
відвідують тематичні лекції та тренін-
ги, відвідують школу по підготовці до 
материнства та підготовці до пологів. 
Посилена аргументація ролі матері та 
її виключного впливу на розвиток ди-
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ПЕРИНАТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ:  
ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ МАТЕРІ

В статі розглядається сучасний феномен в роботі психотерапевта та психо-
лога «емоційне вигорання матері». Демонструється, що сучасні умови реаліза-
ції материнської діяльності не відповідають можливостям жінки та завданням 
у розвитку дитини. Виявляються  фактори, які обумовлюють появу емоційного 
вигорання матері, висвітлюється роль психологічних підходів у формуванні сус-
пільної думки та запиту сучасної жінки, що до досягнення образу «ідеальної ма-
тері». Співвідносяться симптоми прояву емоційного вигорання в материнській 
сфері та професійного емоційного вигорання. Обговорюється розподіл турбо-
ти, зміни в сімейній структурі, які мають негативний вплив на ефективність та 
усвідомленість материнської діяльності. Пропонуються методи психологічної 
допомоги жінкам з синдромом «емоційного вигорання матері».
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тини призвела до того, що ця інфор-
мація почала сприйматися некритич-
но. 

Деякі відомі труди психологів в 
яких описуються функції та якості 
матері, наприклад Л.С.Виготського, 
Д.Віннікота та інших, були абсолю-
тизовані (ідеалізація) та навіть спо-
творені, що в результаті і виділило 
чіткий образ матері, яка безгрішна, 
не втомлюється, самовіддана, врів-
новажена, завжди ідеальна для своєї 
дитини, чоловіка, близьких, суспіль-
ства. І до цього всього, являє собою 
особистість, яка постійно саморозви-
вається. 

Аналіз основних симптомів емо-
ційного вигорання та причин його 
виникнення з точки зору діяльності 
батьківства, допоможе прояснити 
картину того що відбувається в дійс-
ності. 

В останні роки батьківство розгля-
дається як діяльність і до неї застосо-
вані всі атрибути, які відносяться до 
професійного емоційного вигорання. 

Синдром емоційного вигорання 
(СЕВ) в психології пояснюється, як 
стан фізичного та емоційного висна-
ження, виникаючого внаслідок три-
валого впливу стресів, пов’язаних з 
виконуючою людиною діяльністю. 
Головною причиною СЕВ є хронічне 
психічне перевтомлення в співвідно-
шенні з відсутністю винагороди за ро-
боту. Це розцінюється людиною, як 
невизнання його праці при надмірних 
витратах на цю працю, перевищених 
внутрішніх та зовнішніх ресурсів[1, 2, 
6, 7]. Частіше виникнення СЕВ пов’я-
зано з видами діяльності, сполуче-
ними з відповідальністю за долю, 
здоров’я, життя людей, а також при 
ритмі з суворо встановленим режи-
мом та з великим емоційним наси-
щенням взаємодій. 

Розглядаючи СЕВ в діяльності ма-
теринства виокремлюємо основні 
симптоми:

Фізичні симптоми – фізична вто-
ма, виснаження; зміна ваги; недо-
статня кількість годин сну. Все це є 
характерним для матерей в післяпо-

логовий період і має накопичуваль-
ний ефект на протязі перших місяців 
розвитку дитини. Якщо в цей період 
жінка не отримує сторонньої допомо-
ги, а особливо якщо з’являється ще 
одна дитина, з проміжком 1-1,5 роки, 
ці симптоми мають реальне фізичне 
виснаження, та можуть мати прояви 
більш серйозних соматизацій. 

Емоційні симптоми – песимізм, 
байдужість, втомленість; відчуття 
безпорадності, відчуття одинокості; 
дратівливість, агресія; нездатність зо-
середитися; істерики, душевні страж-
дання; втрата надій, перспективи 
власного професійного та особистіс-
ного розвитку. Саме з цими симпто-
мами матері звертаються за допомо-
гою до психолога. Відчуття провини 
при цьому значно гіпертрофовано. 
Прагнення бути «хорошою мамою» 
на підсвідомому рівні пов’язано з 
потребою в компенсації особистих 
діадичних проблем. Всі ці симптоми 
та переживання погіршуються в на-
слідок установки вибору «або-або»: 
або без залишку зануритись в турбо-
ти про дитину та материнство, або 
відмовитись від особистісної та про-
фесійної самореалізації. В першому 
випадку ми бачимо установку «я - вір-
на мати», в другому «я - погана мати».

Інтелектуальний стан – знижен-
ня або повна відсутність інтересу 
до інформації та новим враженням, 
апатія, зниження цікавості до життя. 
Це посилюється переживанням не-
досяжності повернення до звичним 
інтересам, не пов’язаним з материн-
ством та відчуттям провини за праг-
нення до них. 

Соціальні симптоми – низька со-
ціальна активність; відсутність захо-
плень; соціальні контакти обмежені 
темами про дітей, про материнство; 
відчуття ізоляції, нерозуміння інши-
ми, нерозуміння інших; відчуття не-
достатньої підтримки зі сторони чле-
нів сім’ї.

Причини, які призводять до СЕВ в 
материнській діяльності:

Підвищене робоче навантажен-
ня – при догляді за дитиною визна-

чаються не стільки фізичні зусилля, 
скільки необхідність робити все за 
потребами дитини. Ці потреби не-
можливо спрогнозувати у повному 
обсязі, в результаті чого мати повин-
на бути у постійній готовності. Але 
найважливішим являє собою психіч-
не навантаження: утримання уваги, 
зосередженість, і це все без можли-
вості взагалі відключитися від цього. 

Підвищена відповідальність за 
виконання функцій – безперервна 
тривога матері за життя, здоров’я ди-
тини і в додаток тривога за все його 
майбутнє на яке може вплинути об-
ділення безумовним материнським 
прийняттям. 

Одноманітність повторюваних 
дій – годування, догляд, сон, прогу-
лянки, купання та ін., це виглядає, 
як щоденний рух по тому ж самому 
колу. Одна з причин подібного руху, 
це зовнішня реакція дитини на зміну. 
Як тільки мати намагається внести 
різноманітність, дитина реагує супро-
тивом, починає гірше спати, погано 
їсти, плаче та ін. Справа втому що сте-
реотипні дії матері та стійкий ритм, 
являють собою основу первинної 
асиміляції, вироблення перших ди-
намічних стереотипів, які формують 
первинне відчуття базової довіри на 
підставі підтвердження очікуваних 
подій. 

Напружений ритм діяльності – на 
протязі доби дитина потребує без-
перервної уваги. Міф про те що ди-
тина перші місяці життя безперерв-
но спить, це лише міф. Перші місяці 
життя дитина їсть до 12 разів на день 
і спить не більше 20-40 хвилин з ура-
хуванням одного сну. Коли дитина 
активна вона потребує уваги, це три-
ває на протязі всієї доби, і кожного 
наступного дня. 

Насичена емоційна взаємодія – 
спілкування з дитиною потребує емо-
ційності, особливо коли дитина ще 
зовсім маленька. Перші шість місяців 
від народження, діяльність дитини 
має ситуативно-особистісне спілку-
вання, що являє собою обмін емоція-
ми між дитиною та дорослим. Емоції 
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мають супроводжувати всі взаємодії 
з дитиною, втому числі і в догляді. 
Враховуючи кількість контактів мате-
рі з дитиною, це стає одним із силь-
ніших стресоутворюючих факторів, 
що призводить до потреби матері 
зменшити емоційну взаємодію. Не-
можливість делегувати емоційну вза-
ємодію з дитиною іншій людині при-
зводить до емоційної виснаженості 
та роздратуванню матері. 

Вимушена привітність – прояв, 
який не відповідає дійсності і вну-
трішній емоційній потребі. Негативні 
емоції, які виникають у матері розці-
нюються, як не правильні, їх неможна 
демонструвати дитині і не лише ті які 
відносяться до дитини, але й емоції 
які викликані іншими чинниками. Але 
дитина намагатиметься провокува-
ти прояв справжніх почуттів матері, 
тому що жити в ситуації «подвійно-
го послання» вона просто не може. 
Виражені негативні емоції гнів, роз-
дратування, сльози провокують нову 
хвилю відчуття провини та страждан-
ня. 

Недоцільна критика – замість 
проявленої підтримки оточуючі по-
стійно оцінюють турботу матері, що 
до дитини. Коли дитина не відповідає 
очікуванням оточуючих про «чудо 
немовля» і особливо, коли мати не 
встигає по господарству, не слідкує 
за собою та виглядає нещасливою. 

Невизначена постановка задач 
– немає однозначної думки, яким 
повинен бути кінцевий результат 
батьківської діяльності. Однозначно 
і головне – дитина має бути здоро-
вою. Але показники здоров’я, це і 
показники розвитку дитини, і в цьому 
випадку материнство має бути «ком-
петентним», для того, щоб правиль-
но оцінювати ці показники.

Безперспективна діяльність – з 
однієї сторони, все зрозуміло, що 
все на благо дитини, з іншої сторо-
ни, дитина цього всього не оцінить. 
Насамперед все залежить від того, 
якого кінцевого результату прагне 
жінка, яку ціль ставить: бути «хоро-
шою мамою» чи мати «хорошу дити-

ну». У цьому випадку можлива зміна 
мотиву на ціль: «хороша мати» - це 
не мотив, а проміжна ціль, як спосіб 
для створення «хорошої дитини». 
Прагнення бути «хорошою мамою» 
в очах оточуючих та близьких людей, 
дійсно безперспективно.

Таким чином, розглядаючи фено-
мен – це дійсно, емоційне вигорання. 
Специфіка емоційного вигорання ма-
тері являє собою, відхилення від іде-
ального образу «робітника», прожи-
вається не лише, як професіональна 
але й особистісна неспроможність, 
як зрада по відношенню до своєї на-
родженої дитини, своєї внутрішньої 
дитини, та своєму внутрішньому до-
рослому.

Звичайно, що такий стан прово-
кує формування психологічного за-
хисту, який має прояв в психічному 
та фізичному виснаженні. І тоді на-
решті можна розслабитися та самій 
зайняти дитячу позицію. В цьому 
випадку не рідко виникає соматиза-
ція матері. Іншою формою захисту 
може виступати раціоналізація, коли 
жінка знаходить такі форми та мо-
делі реалізації материнства, які доз-
воляють їй більше перебувати поза 
домом, урізноманітнити своє життя, 
але насправді відволікатися від самої 
дитини. Наприклад популярна на сьо-
годні модель «слінго-дитина», коли 
мати скрізь носить дитину з собою, 
пишаючись тим, що не сидить вдома 
та турбота про дитину не заважає їй 
розвиватися особистісно та профе-
сійно. 

Ця модель в сучасному розумін-
ні, пояснюється з одного боку, як 
нові враження для дитини (майже з 
народження), з іншого, як право ма-
тері на свої потреби, які таким чином 
мають можливість не змінюватися з 
появою дитини. 

Є інша модель «поглиблення» в 
материнство та зосередженість на 
потребах дитини, на турботі про ньо-
го, на його вихованні, підпорядкував-
ши цьому все своє життя. Це захист, 
формою якого може бути зосере-
дження на технічній стороні турбо-

ти про дитину, що приносить шкоду 
безпосередньому спілкуванню. Такі 
мами дійсно стають експертами по 
догляду за дитиною, по вихованню 
дитини, але це займає їх основний 
час та сили, материнська компетент-
ність у емоційній взаємодії з дитиною 
не формується, що призводить до 
нерозуміння, що робити з самою ди-
тиною. 

Що ж являє собою поява цього 
феномену «емоційне вигорання ма-
тері» ? Пропонуємо виділити декілька 
обставин.

1. В суспільстві змінилось став-
лення до дитинства в цілому та до 
дитини зокрема. Дитина наразі є при-
вілейована, у неї є права, її потрібно 
захищати, її потреби розцінюють-
ся як надзначущі. Це погіршується 
уявленням про «дитячі травми», які 
являються причинами порушення 
розвитку особистості, що потребує 
компенсації своїх дитячих травм, що 
найефективніше реалізується при пе-
реносі на стосунки зі своєю дитиною. 

2. Змінились пріоритети цінніс-
них орієнтацій в суспільстві. З однієї 
сторони, крім догляду за дитиною та 
домашнім побутом у жінок з’явилось 
багато інших можливостей, а з іншої 
саме материнська діяльність знеці-
нена в порівнянні з професійною та 
творчою. З дитинства в дівчинці не 
виховується потяг до дітей та турбо-
ті про них, не культивується інтерес 
до взаємодії з дитиною, відсутнє ро-
зуміння, що бути з дитиною та до-
глядати її, це само собою викликає 
задоволення. Відпустка по догляду 
за дитиною, розцінюється, як втра-
чений час, інтелектуально та духовно 
не суттєве заняття. 

3. В сучасному суспільстві, сфор-
мований стереотип, що лише мати 
повинна бути з дитиною в перші міся-
ці та роки її життя, що мати не можна 
та не потрібно замінювати кимось, 
що це нанесе шкоду дитині. В таких 
умовах у дитини може формуватися 
моноприхильність, ускладнюється 
поява вторинних прихильностей та 
соціалізації, виникають проблеми з 
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сепарацією та індивідуацією. Така 
модель практично не має аналогів 
в традиційних способах виховання 
дітей. Навпаки, з самого народжен-
ня, існувало розділення турботи про 
дітей між декількома членами сім’ї. 
В Українській культурі, як і в більшо-
сті інших, з самого народження мамі 
допомагали доглядати дитину. В ХХ 
столітті, після руйнування розшире-
ної сім’ї та появою переважно нукле-
арної моделі, в якій всі материнські, 
побутові функції зосередились на од-
ній жінці.

Як висновок, ми маємо багато-
факторний внутрішній конфлікт з на-
ступною складовою:

1. Прагнення бути «хорошою ма-
тір’ю» та зосередити себе цілком на 
дитині, не маючи достатньої внутріш-
ньої мотивації та навиків отримувати 
задоволення від материнської діяль-
ності.

2. Прагнення до особистісної та 
професійної самореалізації, яка не 
поєднується з необхідністю «погли-
блення в дитину».

3. Прагнення всю турботу про 
дитину реалізовувати самостійно, не 
розподіляючи турботу про дитину 
між членами сім’ї.

4. Недостатня «престижність» мате-
ринської діяльності та втрата традицій 
визнання, та підкріплення діяльності 
матері в суспільстві, та в середині 
сім’ї.

Звичайно, не можливо не дода-
ти до цього переліку недосконалість 
соціальної інфраструктури та матері-
альної підтримки батьківства з боку 
держави. Однак, завдання стоїть не 
стільки перед суспільством, як перед 
психологами та психотерапевтами, 
до яких жінки даної категорії можуть 
звернутися за допомогою з симпто-
мом хронічної втоми та емоційним 
вигоранням. Саме тут можна знову 
звернутися до практики роботи з про-
фесійним вигоранням, де напрацьова-
ний досвід терапії та реабілітації. 

Оскільки синдром емоційного ви-
горання настає на фоні фізичного та 
психічного виснаження, то його профі-
лактика та терапія полягає у тому, щоб 
в першу чергу відновити ці функції. Це 
потребує наступних етапів роботи:

1. Зміна існуючої моделі материн-
ства. Усвідомлення своєї позиції, за-
питів та ресурсів відносно діяльності 
материнства. Обговорення направле-
ності материнських функцій та резуль-
татів діяльності. Критичне ставлення до 
думки інших та правильне оцінювання 
своєї материнської праці. Підвищення 
материнської компетентності та впев-
неності в собі. Усвідомлення потреби в 
компенсації своїх дитячо-батьківських 
відношень і при необхідності пропра-
цювати цю проблему. Формування 
адекватної моделі свого материнства 
та реального образу «хорошої матері» 
для своєї дитини, а не для оточуючих. 

2. Перебудова сімейних стосунків 
та створення ефективної моделі роз-
поділу турботи про дитину для фор-
мування адекватної форми прив’я-
заності, профілактики та корекції 
проблем сепарації та індивідуації. 

3. Відновлення фізичного ресурсу 
матері. Оптимізація харчування, фізич-
ного навантаження, повноцінний сон.

4. Виділення особистого часу ма-
тері з можливістю робити те, що хо-
четься, спілкування з друзями та реа-
лізація, хоча б часткова, професійної 
діяльності.

5. Виділення часу на подружнє 
спілкування, спільне дозвілля.

6. Оволодіння навиками аутотре-
нінгу для регуляції емоційного стану 
та відновлення ресурсу. 

Звичайно, все це, потребує сер-
йозної та планомірної психологічної 
роботи з мотивацією, сімейними 
стосунками та організацією сімейно-
го побуту. Однак, в цілому, в психо-
логії та психотерапії всі ці прийоми 
достатньо розроблені, їх лише по-
трібно переорієнтувати на завдання 
оптимізації діяльності батьківства. 
Такий «коучинг материнства» може 
здійснюватись в індивідуальному, сі-
мейному консультуванні та терапії і 
в формі тренінгу. Також він повинен 
гнучко модифікуватися для різних 
укладів сімей, реальної життєвої си-
туації та особистісних особливостей 
матері. 
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Актуальність дослідження ви-
значається посиленням інтересу су-
спільства до психологічної науки та 
практики; зростанням чисельності 
державних і приватних вищих на-
вчальних закладів, що потребують 
кваліфікованих практичних психоло-
гів. Останнє гостро ставить проблему 
вирішення завдань підготовки фахів-

ців у сфері надання психологічної до-
помоги. 

Основний виклад матеріалу. 
Психодинамічна теорія та глибин-
но-корекційна практика (впродовж 
сорока років) не лише розширили 
свої можливості надання глибин-
но-психокорекційної допомоги учас-
никам груп активного соціально-пси-

хологічного пізнання (далі – АСПП), 
але і відкрили можливості наукового 
узагальнення результатів досліджен-
ня психіки в її цілісності (свідоме / не-
свідоме), за критеріями адекватності 
та об’єктивності. Стаття чітко роз-
межовує сам діагностико-корекцій-
ний процес і його науково-дослідні 
можливості, через аналітичне, пост-
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ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ  
ВНЕСОК Т. С. ЯЦЕНКО  
У СТАНОВЛЕННЯ ГЛИБИННОЇ 
ПСИХОКОРЕКЦІЇ В УКРАЇНІ

Стаття підкреслює значущість інтеграції різних підходів 
до практики психолога, що синтезує в собі метод активного 
соціально-психологічного пізнання. Основні віхи науково-тео-
ретичного становлення методу глибинної психокорекції, який 
започаткувала Т. С. Яценко в 1979 р., включали в себе: роз-
криття механізмів особистісних і групових змін (позитивна де-
зінтеграція і вторинна інтеграція на більш високому рівні роз-
витку); розкриття системної впорядкованості психологічних 
захистів, їх співвіднесеності як із свідомою так і з несвідомою 
сферами; встановлення двох провідних форм захисту – ба-
зальної (особистісної) і периферійної (ситуативної); розкриття 
внутрішньої структури феномену психічного в динаміці супе-
речливих тенденцій – «до життя» та «до смерті». Дослідження 
взаємозв’язків між сферами психіки (свідоме / несвідоме) в їх 
енергетично-смисловій єдності, що синтезується «імпліцитним 
порядком», який дистанційно об’єднує обидві сфери (в їх не-
роздільності та функціональній асиметричності тощо).

Ключові слова: глибинна психокорекція, психодинамічна те-
орія, позитивна дезінтеграція і вторинна інтеграція на більш 
високому рівні розвитку, система психологічних захистів, ба-
зальний захист, ситуативний (периферійний) захист, логіка 
свідомого, логіка несвідомого.

THE THEORETICAL AND PRACTICAL 
CONTRIBUTION OF T. S. YATSENKO IN THE DEEP 
PSYCHOCORRECTION IN UKRAINE

The article emphasizes the importance of integrating different 
approaches to the practice of a psychologist, who synthesizes the 
method of active social and psychological knowledge.  The main 
milestones of the scientific and theoretical development of the 
method of deep psychocorrection, which T. S. Yatsenko initiated 
in 1979, included: the disclosure of mechanisms of personal and 
group change (positive disintegration and secondary integration 
at a higher level of development);  the disclosure of the systematic 
orderliness of psychological protections, their correlation with 
both conscious and unconscious spheres;  establishment of two 
leading forms of protection - basal (personal) and peripheral 
(situational);  disclosing the internal structure of the phenomenon 
of psychic in the dynamics of conflicting tendencies - “to life” and 
“to death”.  The study of the relationship between the spheres of 
the psyche (conscious / unconscious) in their energy-semantic unity, 
synthesized by the “implicit order”, which remotely combines both 
spheres (in their inseparability and functional asymmetry, etc.).

Key words: deep psychocorrection, psychodynamic theory, 
positive disintegration and secondary integration at a higher level 
of development, the system of psychological protections, basal 
defense, situational (peripheral) protection, logic of conscious, logic 
of the unconscious.
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фактумне опрацювання стенограм. 

Науково-дослідний потенціал ме-
тоду АСПП дозволив Т. С. Яценко не 
лише доповнити структуру психіки 
(за З. Фрейдом) лінійними залежно-
стями, але й уточнити комплекс Едіпа 
визначенням пріоритетності у форму-
ванні Едіпального комплексу перина-
тального періоду розвитку суб’єкта, 
що дозволило ввести в науковий 
обіг як категорію «Едіпальна довер-
шеність», так і супутній їй феномен – 
«Без вини винний». Психодинамічна 
парадигма базується на тому факті, 
що виникнення деструкцій психіки за-
дається базальним конфліктом «жит-
тя – смерть». З огляду на сказане, 
психодинамічний підхід до глибинної 
корекції майбутнього психолога наці-
лений на упередження тенденцій до 
«психологічної смерті», «самодепри-
вації» та «імпотування психіки», що 
так важливо пізнавати і коригувати 
майбутньому фахівцю-психологу з 
метою особистісного зростання.

Психодинамічна теорія в єдності 
з психологічною практикою створює 
базу для розвитку теоретико-мето-
дологічних основ вітчизняної прак-
тичної психології, сприяє підвищен-
ню рівня професійної компетентності 
психологів. Така форма підвищення 
кваліфікації допомагає адекватному 
розумінню практикуючими психо-
логами сутності психічного в його 
глибинному вираженні, відповідній 
методології, що лежить в основі ме-
тоду, розробленого Т. Яценко – ак-
тивного соціально-психологічного 
пізнання (АСПП). Метод АСПП сприяє 
актуалізації процесів інтелектуаль-
ного осмислення теорії в єдності з 
практикою глибинно-психологічної 
корекції.

У 80-х роках ХХ ст. розвиток 
психодинамічного напряму до-
сліджень формувався на основі 
психоаналітичної роботи в малих 
групах, орієнтованих на підготовку 
педагогів до спілкування з учнями. 
У середині 90-х років ХХ ст. усі на-
уково-практичні розробки базува-
лись на психодинамічній парадигмі 

та набули спрямування на оптимі-
зацію особистісного потенціалу 
майбутнього психолога. На основі 
емпіричної бази АСПП відбулося 
уточнення структури психіки, що 
обумовило доповнення вертикаль-
них взаємозалежностей лінійними, 
що скорегувало характер супере-
чливих протистоянь: фрейдівський 
антагонізм Супер-Его та Ід допов-
нено лінійними взаємозалежностя-
ми підструктур психіки (див. рис. 1 
«Модель внутрішньої динаміки пси-
хіки»). Таким чином, в поле уваги 
потрапила горизонталь взаємоза-
лежностей по типу «антиномії», а 
не лише антагонізм «по вертикалі» 
[33; 36].

Серед наукових здобутків пси-
ходинамічної парадигми, вагомим 
є дослідження системи психоло-
гічних захистів, які створюють 
бар’єри на шляху глибинного пізнан-
ня. У психодинамічній парадигмі 
психологічний захист розгляда-
ється як системно-диспозиційне 
утворення [22]. «Сутність поняття 
«психологічний захист» не вичерпу-
ється лише окремими захисними ме-
ханізмами, які введені З. Фрейдом, 
(раціоналізація, проекція, ідентифіка-
ція, витіснення, заміщення). Захисна 
система має структурну організацію 
на когнітивному, емотивному, пове-
дінковому рівнях» [36, с. 61]. Психо-
динамічна парадигма внесла уточ-
нення в розуміння захисної системи 
суб’єкта, виділивши: базальні (осо-

бистісні) та периферійні (ситуатив-
ні) захисти, які інтегрують захисні 
механізми відкриті З. Фрейдом (ра-
ціоналізація, проекція, заміщення, 
ідентифікація тощо). 

Базальні захисти пов’язані з ка-
тегорією «позадосвідне», яке фор-
мується на основі абстрагування 
від конкретики ситуативного дос-
віду, шляхом узагальнення слідо-
вих ефектів і фіксацій, спричинених 
негараздами минулого досвіду. 
Позадосвідне задає спрямованість 
мимовільної (спонтанної) активності 
суб’єкта, що виявляється в його про-
відних тенденціях. «При цьому енер-
гетичні пріоритети «позадосвідного», 
які визначаються едіпальною залеж-
ністю суб’єкта, прагнуть до реалізації 
через базальні форми захистів в умо-
вах інтеграції з ситуативними фор-
мами, що мають спрямованість на 
просоціальну адаптацію» [36, с. 57]. 
Таким чином, базальна форма за-
хистів є наддосвідною і тому ми не 
можемо її пізнавати виокремлено 
від цілісної психіки суб’єкта. Базаль-
на форма захистів може заявляти 
про себе лише через периферійні 
форми захистів. «Периферійна (си-
туативна) форма захисту має соціаль-
но-адаптаційну мету, не втрачаючи 
залежності від потреби “Я” в підтвер-
дженні ідеалу» [36, с. 57]. Зважаючи 
на те, що базальні захисти діють по 
«горизонталі», а ситуативні – по «вер-
тикалі», констатовано, що одноактна 
поведінка презентує інтереси і свідо-

Рис. 1. Модель внутрішньої динаміки психіки
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мого, і несвідомого в точці перетину.
Процес глибинної корекції перед-

бачає нейтралізацію, послаблення 
активності ситуативних захистів, що 
сприяє оптимізації способів вияву і 
вивчення (оголення) базальних, гли-
бинно-детермінованих їхніх форм. 
Розуміння захистів дає можливість 
працювати з людьми у великій 
(численній) аудиторії, завдяки як 
універсальності законів психіки, 
так і захисних механізмів, які акту-
алізуються в процесі спостережен-
ня за дійсною психоаналітичною 
роботою. Майстерність психолога 
полягає в тому, щоб послаблювати, 
пом’якшувати опори, які актуалізу-
ються при спробах прямолінійних 
спроб пізнання глибинних чинни-
ків психіки. В АСПП створюється 
атмосфера ослаблення чинників, 
що провокували б вияв периферій-
них (ситуативних) захистів. Остан-
ньому сприяє введення принципів 
організації глибинного пізнання: 
звертання один до одного на «ти» 
й на ім’я; щирість на емоційні ре-
акції «тут і зараз», добровільність; 
прийняття себе й інших такими, 
якими вони є; відсутність критики, 
оцінних суджень (добре / погано), 
рекомендацій; спонтанність, неви-
мушеність. Принципи функціону-
ють в параметрах бажаності, а не 
обов’язковості. Більшої дієвості 
набуває закон «позитивна дезінте-
грація і вторинна інтеграція психі-
ки на вищому рівні її розвитку» [31]. 
Цей закон передбачає ведення про-
цесу глибинної корекції так, щоб 
уникати емотивного напруження 
та зберігати емоційний стан учасни-
ків АСПП в оптимальному стані, що 
сприяє когнітивному опрацюванню 
матеріалу. Таким чином, вся діа-
гностично-корекційна процедура 
АСПП підкорена вимогам позитив-
ної дезінтеграції і вторинної інте-
грації на вищому рівні психічного 
розвитку. Позитивна дезінтеграція 
характеризується порційністю, ба-
гаторівневістю та ґрунтується на 
процесуальності діагностики.

Вагомим внеском у психологію 
є введення та розкриття психоди-
намічною парадигмою нових прин-
ципів пізнання. Принцип додатко-
вості [35 – 36] ставить акцент на 
необхідності врахування в процесі 
дослідження психіки обох сфер сві-
домого і несвідомого: «…принцип 
додатковості стосується реальнос-
тей, що відрізняються функціональ-
ною суперечливістю і несумісністю, 
але, при цьому, вони мають пер-
спективи вивчення їх в цілісності» 
[36, с. 128]. Принцип додатковості 
Т. Яценко введено у психологічну 
науку (вслід за Н. Бором – у кванто-
вій фізиці) у вигляді двох принципів: 
«принцип невід’ємності свідомого і 
несвідомого» і «принцип із іншого» 
з огляду на суб’єктивізм психічного 
та функціональну асиметричність 
двох сфер психіки (свідоме / несві-
доме). Ці принципи різні за своєю 
суттю, але взаємопов’язані. Прин-
цип невід’ємності стосується при-
роди психічного в його цілісності, а 
принцип «із іншого» – того, як про-
фесійно повинен психолог ставити 
запитання в діалогічній взаємодії з 
респондентом, що стимулюють ім-
пульс активності останнього. 

Вказаний діагностико-корекцій-
ний діалог опирається на принцип 
невід’ємності, який вказує на те, що 
оптимальне пізнання цілісної пси-
хіки потребує уваги до обох сфер 
(свідоме / несвідоме), які функці-
онально взаємозалежні та асиме-
тричні водночас. Цей принцип «…
спрямовує дослідницьку увагу на 
те, що дві сфери психіки не тільки 
взаємопов’язані, а й опосередко-
вано причетні до самого процесу 
формування тієї чи іншої сфери» 
[36, с. 129]. Таким чином, принцип 
невід’ємності засвідчує імпліцитну 
активність двох сфер (свідоме / не-
свідоме) у кожному акті поведінки 
суб’єкта. Принцип же «із іншого» 
задає методологічні основи, що 
«обумовлюють вияв несвідомого, у 
синтезі із свідомим, в акті спонтан-
ної активності суб’єкта. Він втілює 

у собі передумови для оптимізації 
діагностико-корекційного процесу 
на межі дотичності сфер свідомо-
го і несвідомого» [36, с. 133]. Цей 
принцип розкриває шлях методо-
логічної реалізації принципу додат-
ковості, що обумовлює специфіку 
побудови глибинного пізнання.

Таким чином, введення принци-
пу додатковості, який у психології 
набуває диференціації на два ви-
щевказані принципи (невід’ємності 
двох сфер та «із іншого»), сприяє 
оптимізації процесу глибинного пі-
знання, що і відкрило перспективи 
формування методології АСПП. 

Новітнім здобутком психодина-
мічної теорії є введення Т. Яценко 
категорії «імпліцитний порядок», 
що синтезовано виражає цілісність 
психічного. «Імпліцитний поря-
док» – невидиме і неконтрольоване 
ззовні впорядкування спонтанних 
виявів активності респондента» [37]. 
Функціонально він співвідноситься з 
«невидимим горизонтом». Вказані 
вище категорії довершили відкриту 
Т. Яценко Модель внутрішньої дина-
міки психіки (див. середину рис. 1). 
«Імпліцитний порядок» інтегрує сило-
ві поля дотичності свідомого і несві-
домого, незалежно від їхньої функці-
ональної асиметричності. Підлеглість 
психіки імпліцитному порядку ви-
являється в спонтанній активності 
суб’єкта, його можливостях ранжу-
вати малюнки (авторські чи репро-
дукції художніх полотен) за їхньою 
значущістю для нього, що впливає на 
індивідуальну динаміку психоаналі-
тичного діалогу в системі «Психолог 
– Респондент» з кожним учасником 
АСПП. Імпліцитний порядок, якому 
підкорена психіка, не представлений 
свідомості, тому суб’єкт не може 
відповісти на запитання чому саме 
так він визначає порядок розгляду 
малюнків. Ми виходимо з перекона-
ня, що психіка «знає», що саме така 
черговість малюнків є прийнятною. 
Звідси висновок, що психіка респон-
дента архетипно володіє смисловою 
значущістю для нього того чи іншого 
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малюнку, як і когнітивними аспек-
тами взаємозв’язків між ними [37]. 
Все це засвідчує нашу гіпотезу про 
те, що «психіка знає все», і саме 
те, що не знає «Я» суб’єкта. Таким 
чином, латентність процесів несві-
домого не знижує його когнітивну 
потентність (латентну обізнаність). 
І саме тому діалогічна взаємодія 
підкорена принципу «слідування за 
респондентом», хоч це положення 
набуває відносності при необхідно-
сті інтерпретації накопиченого ана-
літичного матеріалу.

Посеред таких латентних 
«знань», на особливу увагу заслуго-
вує архаїзм комплексу Едіпа, який, 
на думку З. Фрейда, центрує в собі 
всі подальші наслідкові негаразди 
психіки суб’єкта. З огляду на те, що 
психоаналітична парадигма вибу-
дувана на роботі з невротиками, 
термін «комплекс» є виправданим 
як «упорядкована сукупність лю-
бовних і ворожих бажань дитини, 
направлених на батьків» [5, с. 238]. 
Підкреслюється, як видно з цитати, 
амбівалентність, тобто протилеж-
ність почуттів до рідних.

Фактично, З. Фрейд ввважав 
комплекс Едіпа «ядром і структу-
руючою силою людського досвіду» 
[5, с. 236]. Заборона інцесту – це 
«всезагальний, необхідний і достат-
ній закон відділення «культури» від 

«природи»» [5, с. 242]. Комплекс 
Едіпа вказує на відносно стійку по-
слідовність асоціативних ланцюгів у 
психіці, на які і спирався метод віль-
них асоціацій.

Т. С. Яценко взяла до уваги той 
факт, на який спирався ортодоксаль-
ний психоаналіз, – це розуміння 
системної впорядкованості психіки. 
Поряд з цим Т. С. Яценко намагалась 
максимально вивчити наявний на 
той час досвід практичної роботи з 
людьми. У створенні методу активно-
го соціально-психологічного пізнан-
ня (АСПП) позитивну роль відіграла 
участь Т. С. Яценко у різноманітних 
тренінгових групах. Цьому сприяло 
стажування в Польщі (1978 – 79 рр.), у 
Гданській Психоневрологічній клініці 
та в її філії у Бидгощі; безпосередня 
участь в інтерперсональному тренін-
гу при Центральному інституті підви-
щення кваліфікації учителів у Варша-
ві. Надзвичайно важливим був досвід 
стажування в Ленінградському НДІ 
психоневрології ім. М. Бехтєрева при 
9-му відділенні групової психотера-
пії (керівник – проф. Б. Д. Карвасар-
ський), у Московському державному 
університеті ім. М. Ломоносова, де 
Т. С. Яценко ознайомилась із мето-
дикою соціально-психологічного тре-
нінгу під керівництвом проф. Л. А. Пе-
тровської, тісно співпрацювала з 
Г. О. Ковальовим (м. Москва) та з 

Ю. М. Ємельяновим (м. Ленінград). 
Т. С. Яценко брала участь у роботі 
шкіл-семінарів, які проходили у Воро-
нежі, Дзержинську, Вологді (Москов-
ська обл.), Калузі, Новосибірську та 
ін., на яких була не лише учасником 
чи спостерігачем, а й сама проводила 
тренінгові сесії [1].

У той час зародилося плідне спів-
робітництво з багатьма науковцями 
Росії, зокрема з А. І. Подольским, 
доктором психологічних наук, про-
фесором МДУ ім. М. Ломоносова. У 
контексті ювілейної події А. І. Подоль-
ський зауважив: „Саме 30 років тому 
(1979 р.) Тамара Семенівна Яценко 
приїхала на стажування на кафедру, 
яку очолював П. Я. Гальперін, і де я 
в той час закінчував аспірантуру та 
виконував кандидатську дисертацію. 
Саме тоді ми вперше й познайоми-
лись. 

Ось уже тридцять років крізь усі 
наукові тернії проходимо разом, 
підтримуємо один одного, постійно 
доброзичливо цікавимося наукови-
ми справами один одного. Що ми 
бачимо? Ми бачимо, що Тамара Се-
менівна Яценко стала Великим Укра-
їнським психологом, чудовим спеці-
алістом у галузі як фундаментальної, 
так і практичної психології... Ми всі 
знаємо про її чудову тренінгову прак-
тику. Щоразу, коли вона приїздить до 
Росії, просимо проводити ці заняття в 

 

Фото 2. На святкуванні 35-річного ювілею факультету 
психології Московського державного університету ім. 

М. Ломоносова, 22 листопада 2001 р, Москва.
Зліва направо: Олена Теодорівна Соколова, Тамара 

Семенівна Яценко, Андрій Ілліч Подольський

Фото 3. Тамара Семенівна (у центрі, друга зліва, другий ряд)  
серед учасників V Всесоюзного з’їзду психологів 1977 р.,  

Москва, на якому вона мала власну доповідь
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МДУ імені М. Ломоносова із нашою 
молоддю” [1, с. 98]. 

Перші самостійні кроки в суто 
практичному плані пов’язані із спор-
тивно-оздоровчою базою Черкась-
кого педагогічного інституту «Сокир-
но», де Т. С. Яценко в 1979 р. уперше 
розпочала проведення групових за-
нять, за супервізією відомого фахівця 
з НДІ ім. Бехтерєва (м. Ленінград) Бо-
риса Бараша. Так розпочався перший 
етап становлення методики групової 
психокорекції, яка потім одержала 
назву „Активне соціально-психо-

логічне навчання” (АСПН). Пізніше 
Т. С. Яценко уточнила назву і заміни-
ла «навчання» на «пізнання» і тому 
наразі використовуємо абревіатуру 
АСПП. Ця методика стала набувати 
глибинно-психологічної орієнтації 
лише через десятиліття безперерв-
ної практики (див.: [1]).

Пізнання діаметрально проти-
лежних варіантів роботи в групах 
тренінгу (Новосибірськ, 1980 р.), де 
домінувала директивна школа пси-
хіатра з Вільнюса М. Олексійчика, та 
навчання у Варшаві, як і в Ленінграді 

(гуманістичні підходи), дозволило 
більш адекватно осягнути природу 
психіки людини, якій притаманні різ-
нопланові потреби в гуманізмі взає-
мин та водночас вияви готовності до 
підкори як і до домінування. Тамара 
Семенівна Яценко проаналізувала 
різні орієнтації тренінгової практики 
й окреслила два стилі управління гру-
повим процесом: гуманістично-не-
директивний та авторитарно-ди-
рективний, що вплинуло на її пошук 
механізмів оптимального управління 
психокорекційним процесом та інди-
відуально-особистісними змінами 
учасників групової взаємодії на за-
садах синтезу окреслених вище під-
ходів. Вона зосередилась на форму-
ванні невидимого, непомітного, але 
закономірно обґрунтованого стилю 
управління в групах АСПП. Останнє є 
одним із ключових моментів психо-
динамічної теорії та методики психо-
корекційного процесу, що базується 
на цілісному підході до розуміння 
психіки у взаємозв’язках свідомого з 
несвідомим. 

Співпраця з науковцями в той 
період знайшла відображення в роз-
робці теоретико-методологічних 
основ АСПП, які включали синтез 
принципів організації групової, соці-
отренінгової роботи та гуманістично-
го підходу до пізнання особистості в 

 

Фото 4. Учасники групи активного соціально-психологічного навчання під керівництвом 
Т. С. Яценко, серед них: Наталія Іванівна В’юнова (нині доктор психол. наук, професор 

Воронезького педінституту (третя зліва), Елеонора Львівна Носенко (доктор психол. наук, 
професор, член-кореспондент АПН України (перша справа). 1981 р., Черкаси

 

Фото 6. Зліва – канд. психол. наук О. В. Винославська, 
 Л. Виговська. Справа – доктор психол. наук Л. М. Карамушка 
 (під час виконання невербальної вправи “спонтанний рух”)

Фото 5. Учасники групи активного соціально-психологічного навчання 
(початок 80-х рр.). Справа біля Т. С. Яценко – О. Ф. Бондаренко (нині 

член-кореспондент НАПН України, доктор психол. наук, професор); перша 
справа у верхньому ряду – С. В. Васьківська (нині канд. психол. наук, доцент, 

фахівець з індивідуального консультування)
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її індивідуально-неповторних виявах. 
У колі наукових інтересів Т. С. Яценко 
постійно перебувала проблема вдо-
сконалення розуміння механізмів (за-
кономірностей) управління груповою 
динамікою АСПП у єдності загальних 
та індивідуально-особистісних змін, 
що презентовано в розкритих нею 
механізмах «позитивної дезінтегра-
ції та вторинної інтеграції на більш 
високому рівні розвитку особисто-
сті». Останнє набуло наукового об-
ґрунтування в докторській дисертації 
Т. С. Яценко (1989 р.), яка була за-
хищена першою в галузі практичної 
психології в Україні. 

У пошуках адекватної назви 
групових занять, що проводила 
Т. С. Яценко, вони мали назву: “групи 
зустрічей”, “групи довірливого спіл-
кування”, що на певний час устали-
лось у назві “активне соціально-пси-
хологічне навчання”, що згодом 
переросло в «глибинне пізнання», 
тому що, як стверджує Т. С. Яценко, 
навчати чомусь, що включає скла-
дову «несвідомого» – неможливо, 
можна лише пізнавати. Така позиція 
визначила факт відмежування АСПП 
від розмаїття тренінгових практик. 
Шліфування методики відбувалося 
і за рахунок різноманітності контин-
генту: студентів, вчителів, керівників 
підприємств та шкіл, працівників на-
уково-дослідних інститутів, співро-
бітників ВНЗ, що викладали педмайс-
терність [1; 12].

Методика АСПП уперше (1984 р.) 
була презентована в повному варіан-
ті в книзі, що видана в Черкасах [11], 
завдяки підтримці доктора історич-
них наук, професора М. І. Бушина. 
Важливим кроком до ствердження 
АСПП було опублікування брошури 
„Динаміка особистісних змін суб’єк-
та при груповому навчанні спілку-
ванню” (4 др. арк.) у м. Грозному 
1985 р. [13]. Видання надруковано за 
сприяння та підтримки відомого вче-
ного, колишнього ректора Чечено-Ін-
гушського державного університету 
проф. В. А. Кан-Каліка (див. також зб. 
“Теорія та практика активного соці-

ального навчання” (російською мо-
вою) [14]). Не менш вагомою подією 
було видання посібника з основ АСПП 
в Москві (1986 р.) при АПН СРСР за 
сприяння академіка-секретаря відді-
лення психології АПН СРСР О. О. Бо-
дальова [15]. Популярності науко-
во-практичних здобутків Т. С. Яценко 
сприяли міжнародні семінари в Мо-
скві (за меценатською допомогою 
фонду Дж. Сороса), на яких дослід-
ниця виступала в ролі ведучої занят-
тя (контингент – московські тренери 
Т-груп, СПТ, та колеги-психологи з 
різних міст СРСР). Т. С. Яценко за-
уважує: “Завдяки значним зусиллям 
академіка О. О. Бодальова та проф. 
Л. Ф. Рувінського, психологи з різних 
куточків СРСР регулярно збиралися 
на наукові сесії та науково-практич-
ні семінари, які проводились або в 
Москві, або у Підмосков’ї, зокрема 
в Калузі. На одне з таких занять ви-
падково потрапив студент-історик 
Калузького педінституту Болховітін 
Микола Іванович, що визначило його 
подальшу науково-практичну долю в 
практичній психології. Це для нього 
стало доленосним – нині він є дирек-
тором Центру психологічної допомо-
ги в м. Калуга” [1, с. 111]. 

Тамара Семенівна підкреслює 
важливість для її професійного ста-
новлення занять АСПН із фахівця-
ми, ведучими Т-груп, викладачами 
ВНЗ із різних міст СРСР. Вона згадує: 
“Особливий інтерес такі заняття ви-

кликали в тих, хто сам вів практику, 
цікавився педмайстерністю чи соці-
отренінгом”. Тамара Семенівна вка-
зує на важливість того періоду: “У 
Москві формувалася група наукових 
дослідників, які вміли щось безпосе-
редньо робити. Ми мали змогу єдна-
ти свій досвід та взаємно збагачува-
тися як знаннями, так і практичними 
навичками роботи. Пам’ятаю, що в 
мене у групі проходила повний курс 
АСПП Юлія Борисівна Некрасова – ві-
домий спеціаліст, фахівець із психо-
терапії заїкання” [1, с. 111].

Завдяки науковим відкриттям 
Тамарі Семенівні вдалося пояснити 
спрямованість динаміки суб’єктив-
ної інтеграції психіки та її роль у цьо-
му процесі умовних цінностей. У праці 
“Соціально-психологічне навчання у 
підготовці майбутніх вчителів” (рос. 
мовою) [16] репрезентовано основні 
механізми групової динаміки та інди-
відуально-особистісних змін. Остан-
нє дозволило набути нового змісту 
таким значущим для практичної пси-
хології поняттям, як “суб’єктивна зін-
тегрованість психіки та об’єктивна 
її дезінтегрованість”, “психологіч-
ний егоїзм”, “феномен хибного кола”, 
“закон вимушеного повторення” та 
ін. [13; 16].

Т. С. Яценко підкреслює особли-
ву роль у становленні методу АСПП 
та розвитку психодинамічної теорії 
академіка РАО м. Москва Олексія 
Олександровича Бодальова (фото 7), 

 

Фото 7. О. О. Бодальов та Т. С. Яценко 
(в Московському державному університеті ім. М. Ломоносова, 2000 р.)
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який був її науковим консультантом 
з докторської дисертації. Вона пере-
конана, що практика психокорекцій-
ної роботи, яка не враховує законо-
мірностей психіки в її цілісності, не 
лише не може забезпечувати високі 
практичні результати в плані особи-
стісного зростання суб’єкта, але й 
має ризик психологічної небезпеки 
травмування учасників таких занять 
через негативну дезінтеграцію їхньої 
психіки [29].

Визначною віхою у становленні 
психодинамічної теорії та методики 
АСПП було відкриття двох різновидів 
психологічних захистів: базові (осо-
бистісні) та ситуативні (перифері-
йні). Дослідниця стверджує, що без 
розрізнення психологом-практиком 
цих видів захистів він не може спо-
діватися на адекватне пізнання (діа-
гностику та психокорекцію) цілісного 
феномену психіки в його системних 
характеристиках. Це відкриття впер-
ше було опубліковано Т. С. Яценко в 
1987 р. у брошурі видавництва “Вища 
школа” [16]. Пізніше, у 1989 р., з’яви-
лися методичні рекомендації, видані 
за сприяння Міністерства освіти і на-
уки України [17]. Завдяки цим студі-
ям та санкціям Міністерства освіти і 
науки на проведення навчальних се-
мінарів в Одесі (при Південноукраїн-
ському національному педагогічному 
університеті імені К.Д. Ушинського) 
розвиток практичної психології на-
був нового поштовху. Каталізація 
психодинамічної теорії відбувалася і 
за рахунок вдосконалення методич-
но-інструментальних рівнів робо-
ти, зокрема методики психоаналізу 
комплексу тематичних малюнків. Те-
оретичне фундування ідей дослідниці 
та практичне ствердження наявності 
в психіці суб’єкта базових (особистіс-
них) та ситуативних (периферійних) 
захистів відбувалось у єдності з фор-
муванням психодинамічної теорії. 
Новий підхід до розуміння захисних 
механізмів, значення двох різновидів 
захистів, які, з одного боку, підкрес-
люють пріоритетність несвідомих 
ракурсів психічної активності (базові 

захисти), а з іншого – необхідність 
адаптації до соціуму (ситуативні (пе-
риферійні) захисти). В полі зору зна-
ходилась також індивідуально-непов-
торна ієрархізація захистів підкорена 
генеральному механізму: “від слаб-
кості до сили”, що вказує на їх логічну 
впорядкованість. Все це поглибило 
розуміння відносності інтеграційної 
сутності психологічних захистів, які 
забезпечують суб’єктивну зінте-
грованість психіки на ілюзорних 
засадах, спрямованих на підтриман-
ня „ідеалізованого Я”, з опорою на 
умовні цінності.

З огляду на це Т. С. Яценко осо-
бливу роль в організації внутрішньої 
динаміки психіки відводить категорії 
психологічних захистів, незмінності 
(ітеративності) їх характеристик, про-
дукованих відступами від реальності, 
селекціонуванням та викривленням 
інформації, її пропусками та хибними 
інтерпретаціями. Останнє зумовлює 
виникнення “уявних” проблем, які є 
емоційно навантажливими для особи 
та створюють ілюзію реальності за 
рахунок емоційних навантажень.

Тривалий час метод АСПП про-
довжував зберігати практичну орі-
єнтацію на гуманістично-педагогічні 
аспекти підготовки учителів до спіл-
кування з учнями [10 – 19]. Дослідни-
ця сфокусувала увагу на методичних 
засадах активного соціально-психо-
логічного навчання, що єднала із фор-
муванням психодинамічної теорії, на 
розкриття глибинно-психологічної 
сутності цілісної психіки. Теоретичні 
здобутки зумовлювали вдосконален-
ня окремих методик АСПП (робота з 
психомалюнком, психодрамою, не-
вербальними вправами, рольовою 
грою та ін.) [16]. У 80-х роках метод 
активного соціально-психологічного 
навчання почали використовувати з 
прикладною метою – для підготовки 
до спілкування керівника (незалеж-
но від профілю роботи) – педагога, 
директора школи, підприємства чи 
навчального закладу [11; 14; 15]. За-
стосування окремих елементів (ас-
пектів) методу АСПП суттєво вплину-

ло на покращення викладання у ВНЗ 
педмайстерності, що було на той час 
актуальним. 

Варто підкреслити, що 1982 р. 
Т. С. Яценко здобула наукове ви-
знання і за кордоном, про що свід-
чить той факт, що вона стала членом 
міжнародної тренінгової асоціації у 
Нью-Йорку (має відповідне посвід-
чення). Її неодноразово запрошу-
вали за лінією міжнародного фонду 
Дж. Сороса для проведення занять 
за розробленою методикою АСПП 
(ініціатор – проф. Ю. Й. Турчанінова, 
м. Москва). 

Паралельно з вивченням меха-
нізмів групової психокорекції ство-
рювався та вдосконалювався відпо-
відний методичний інструментарій, 
зорієнтований на нівелювання опо-
рів учасників АСПП, що зумовлюють 
труднощі вербалізації  та пізнання 
несвідомих аспектів психіки. Завдя-
ки застосуванню візуальних засобів 
самопрезентації членами навчальної 
групи відкрилися нові можливості 
пізнання індивідуально-неповторної 
особистісної проблеми суб’єкта. Се-
ред конкретних методик групових 
занять Т. С. Яценко віддавала належ-
не насамперед малюнку в його бага-
тогранній символічній образності та 
архетипності змісту, що узгоджува-
лось із мовою несвідомого [9; 16; 19]. 
Пізніше методика психоаналізу комп-
лексу тематичних малюнків стала 
однією з основних [2 – 4; 8; 20; 22; 26; 
30] у численних дисертаційних дослі-
дженнях феноменів цілісної психіки в 
їх глибинній сутності.

Дана методика сприяла також 
науковій фундації теоретико-практич-
них пошуків послідовників та учнів 
Т. С. Яценко у форматі цілісного до-
слідження психіки в її системних ха-
рактеристиках. Таким чином, в 90-х 
роках АСПН набуло все більш вираже-
ного психоаналітичного ухилу. Пси-
хоаналіз комплексу тематичних ма-
люнків уже не міг бути зреалізованим 
без діалогічної взаємодії з автором 
малюнків та психоаналітичної інтер-
претації, що уможливило пізнання ло-
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гіки несвідомого, “іншої логіки” в по-
рівнянні з логікою свідомого [19 – 20] 
як усистематизованого утворення, 
детермінованого несвідомою сфе-
рою. Той період характеризується ці-
лісним окресленням психодинамічної 
теорії та відповідних їй системних 
методик пізнання феномену психіч-
ного в суперечливій єдності свідомих 
та несвідомих виявів. Це відповідало 
зростанню прогресивних соціаль-
них змін в Україні. В той час стрімко 
розвивалась мережа психологічних 
служб у різних сферах, але в першу 
чергу – в освіті. Практична психологія 
того часу все ще залишалася досить 
зінтегрованою з академічною психо-

логією із збереженням орієнтації на 
тестові дослідження, які були неспро-
можні здолати діяльнісний бар’єр 
в напрямі глибинно-психологічного 
пізнання психіки на засадах спонтан-
ної поведінки суб’єкта. Психологічна 
служба за таких умов зрощенності 
з академічною психологією все ще 
продовжувала керуватися фронталь-
ністю показників, без врахування зна-
чущості події, значимої для суб’єкта 
та її впливу на формування психіки. 
Поряд із цим дослідження Т. С. Яцен-
ко були зорієнтовані на долання вну-
трішніх бар’єрів та на унікальність 
і неповторність внутрішнього світу 
кожної окремої людини як і його 

логічно-системної впорядкованості 
в контексті сфер свідомого та несві-
домого. Некритичне використання 
психологами зарубіжного психоте-
рапевтичного досвіду зумовлювало 
наближення практичної психології 
до психотерапевтичних прийомів, 
що ослаблювало увагу до методів 
(зокрема, групової психокорекції), 
зорієнтованих на роботу із психічно 
здоровими людьми. 

Формування психодинамічної 
теорії та відповідні практичні успі-
хи Т. С. Яценко, які є визнаними в 
Україні та за її межами, суттєво по-
ліпшили ситуацію, що упереджувало 
невиправданість користування психо-
терапевтичними прийомами в роботі 
із здоровими людьми. Дослідження 
Тамари Семенівни переконують у 
необхідності цілісного підходу до пі-
знання психіки суб’єкта та доводять 
перевагу групових психокорекційних 
форм роботи над індивідуальними. 
Водночас Т. С. Яценко довела їх не-
розривний зв’язок, як і те, що групова 
психокорекція забезпечує універсальні 
психологічні знання та сприяє розвит-
ку навичок практичної роботи, які є 
вкрай важливими і для індивідуально 
консультуючого психолога. Все це 
сприяло обґрунтуванню правомір-
ності категорії психокорекції поряд із 
психотерапією. Багаторічна практика 

Фото 10. Присвоєння почесного звання «Заслужений працівник народної освіти України», 1996

Фото 9. Виступ академіка Т. С. Яценко на засіданні НАПН України

Фото 8.
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Т. С. Яценко доводить необхідність 
(та можливість) допомоги психічно 
здоровим людям шляхом гармонізації 
їх внутрішньої сфери психіки; гармо-
нізації свідомого та несвідомого, що 
сприяє більш повній самореалізації 
особи, виявленню її прихованих (ча-
сто заблокованих особистісними про-
блемами) здібностей. 

Фактом офіційного визнан-
ня науково-практичних здобутків 
Т. С. Яценко можна вважати обрання 
її у 1995 році академіком до Академії 
педагогічних наук України зі спеціаль-
ності “Психологія, вікова фізіологія 
та дефектологія” (див. фото 8 – 9).

Вагомим внеском у розвиток 
практичної психології в ракурсі гли-
бинної психології було видання по-
сібника “Психологічні основи групо-
вої психокорекції” (1996 р.) [22], де 
окремий розділ присвячено функ-
ційним особливостям розуміння пси-
хічного в його цілісності та розкрито 
методичні основи глибинного пізнан-
ня в контексті групової динаміки. В 
посібнику вперше було висвітлено 
процесуальну діагностику, що узгод-
жувалося з теоретичними засадами 
практичної психології. Процесуальна 
діагностика в контексті психодина-
мічної парадигми передбачає діало-
гічну взаємодію з аналізандом. 

Указом Президента України 
Л. Д. Кучмою Т. С. Яценко присвоєне 
почесне звання «Заслужений праців-
ник народної освіти України» 6 листо-
пада 1996 р. (фото 10 – 12).

Досвід психоаналітичної робо-
ти з малюнками за розробленим 
Т. С. Яценко тематичним комплек-
сом [10; 26; 30] з роками все більше 
переконував у важливості розуміння 
архетипної сутності психічного. Се-
мантика несвідомого, з її маскуваль-
ними засобами, найбільш істотно 
може бути пізнана не на аналізі окре-
мого малюнку, а через виявлення 
взаємозв’язків у комплексі малюн-
ків, виконаних згідно пропонованих 
тем та доповнених малюнками на 
власні теми. Важливою є спонтан-
ність і невимушеність процесу малю-
вання. Позиція Т. С. Яценко – “зміст 
несвідомого знаходиться по той бік 
конкретного змісту малюнків” [27]. 
Особливий поштовх для досліджень 
дало відкриття як спільності символі-
ки малюнків із сновидіннями, казками 
та міфами, так і полізначність їхніх 
символів, що відображає характер 
символізації змісту несвідомого. В 
роботах Т. С. Яценко та її послідов-
ників [8] доводиться, що символ є 
незмінно багатозначним та багато-
гранним (полізначним), що є своє-

рідним способом маскування змісту 
несвідомого (витіснених осередків) 
і, водночас, відкриває перспективи 
глибинного пізнання [27]. Образний 
і символічний характер змісту несві-
домого потребує особливих умов до-
слідження та вмінь психолога поєдну-
вати вербально-невербальні засоби 
пізнання з актуалізацією рефлексії 
на засадах (принципах) спонтанної 
активності особи в групі АСПП. Спон-
танність та невимушеність взаємодії 
в групах АСПП сприяє об’єктивуван-
ню внутрішніх детермінант її зу-
мовленості, пізнання якої потребує 
дослідження ітеративних та інварі-
антних характеристик спонтанної 
поведінки. Отже, важливого значен-
ня у цілісному підході до пізнання 
психіки в її свідомих та несвідомих 
виявах набуває професійна здатність 
психолога-практика розуміти симво-
лічний характер несвідомого та вміти 
дешифрувати його вияви в їх систем-
ній упорядкованості, з урахуванням 
змісту архетипів та взаємозв’язків 
між окремими елементами образів, 
незалежно від тематики малюнків. 
Процес дешифрування (інтерпрета-
ції) потребує цілісного розуміння не-
свідомої сфери, що стало предметом 
дисертаційного дослідження послі-
довниці Т. С. Яценко – Л. Г. Туз [9]. На 

Фото 12. Т. С. Яценко з Л. Д. Кучмою під час вручення МедаліФото 11. Медаль «Заслужений працівник 
народної освіти України», 1996
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цьому етапі доведено, що смислова 
структура символу є багатозначною, 
що може задавати зміст динамічної 
тенденції психіки. Т. С. Яценко ствер-
джує, що смисл символу існує лише в 
людському спілкуванні, яке є діалогіч-
ним і поза яким можна спостерігати 
лише зображення, що само собою не 
презентує змісту психіки конкретної 
особи – його ще потрібно відкрити 
через діалог у процесі взаємодії пси-
холога з респондентом. Протилежна 
крайність – тестова інтерпретація, зо-
рієнтована на уявну (ілюзорну) об’єк-
тивність і чіткість “завершеного”, на-
перед даного тлумачення [34].

Ці та інші вагомі ідеї ввійшли в книгу 
Т. С. Яценко “Теорія і практика групової 
психокорекції: Активне соціально-пси-
хологічне навчання”, опубліковану 
в 2004 р. (фото 13) [31]. Цей посібник 
успішно витримав конкурс підручників 
і дидактичних комплектів для учнів, сту-
дентів у НАПН України. Президент АПН 
України вручив Тамарі Семенівні відпо-
відний диплом (фото 14 – 15).

Вказана книга ствердила факт уні-
версальності механізмів символізації, 
на які вперше звернув увагу З. Фрейд 
(у процесі інтерпретації сновидінь) – 
згущення, зміщення, натяк тощо, які 
є дієвими не лише у сновидіннях, а й 
під час роботи з малюнками. Більше 

того, Т. С. Яценко вдалося доповнити 
цей перелік форм символізації таки-
ми механізмами як: гіперболізація, 
мінімізація, локалізація, маскування 
кількістю, схематизація, порушен-
ня фізичних закономірностей, яким 
підлягають предмети (відсутність 
окремих їх частин, спотворення, не-
природне поєднання), неприродний 
синтез окремих якостей предме-
тів (механізм зміщення), компіляція 
часткових елементів, дискретність 
предметів, їх окремих частин тощо. 
Найбільш яскраво виявляється дія за-
значених механізмів у процесі аналізу 
малюнків, що дозволяє об’єктивувати 
системні характеристики несвідомого 
на основі асоціативних ланцюгів між 
окремими елементами образів. По-
значені проблеми психодинамічної те-
орії досліджувались К. А. Бабенко [2] у 
кандидатській дисертації.

Заслугою Т. С. Яценко є її особли-
ва увага до образної передачі психо-
логічного змісту, який симультанно 
злитий із архаїчним спадком (колек-
тивним несвідомим) та архетипом, 
що сприяє візуалізації складного, 
ущемливого для “Я” змісту, як пра-
вило, пов’язаного з едіпальними ню-
ансами становлення психіки суб’єк-
та. Архетип – пише Т. С. Яценко – це 
психодинамічна тенденція, за якою 

стоїть архаїчний інстинкт, що відкри-
ває перспективи перекодування іде-
альної реальності в матеріалізовану 
із збереженням інформаційних екві-
валентів. Архаїчна здатність психіки 
пов’язана також із її здатністю до 
систематизації та упорядкування вну-
трішніх детермінант психіки суб’єкта 
в їхній суперечливій єдності. Завдяки 
архетипам психіка використовує ко-
лективний „банк” візуальних засобів 
із надр не лише онто-, а й філогене-
зу. Це виявляється в об’єктивуванні 

Фото 13. Книга Т. С. Яценко “Теорія і практика 
групової психокорекції: Активне соціально-

психологічне навчання”, 2004 р
Фото 14. Диплом переможця за підсумками 
конкурсу навчально-методичних посібників

Фото 15. Президент АПН України В. Г. Кремінь вручає академіку Т. С. Яценко  
диплом переможця за підсумками конкурсу навчально-методичних посібників
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семантики едіпальних залежностей 
особи. У статті “Едіпів комплекс і вну-
трішня суперечність психіки суб’єк-
та” Т. С. Яценко [21] підкреслює, що 
архетипи пов’язані з едіпальними 
залежностями, що детермінують 
породження особистісної пробле-
ми суб’єкта. Саме завдяки архети-
пу в поведінці особи та її малюнках 
об’єктивується “потаємна” (інтимно 
значуща) інформація з глибин несві-
домого, яка несе водночас індиві-
дуальну неповторність. Архетипна 
символіка сприяє виявленню психо-
логом-практиком програмування по-
ведінки суб’єкта інфантильними тен-
денціями. Дослідження Т. С. Яценко 
довели факт адаптаційного синтезу 
архетипів з індивідуальним досвідом 
суб’єкта, тому в кожної особи вони 
мають неповторне візуально-семан-
тичне навантаження (вираженість). 

Т. С. Яценко неодноразово вказує 
у своїх наукових працях [19; 22 – 25] на 

важливість уміння психолога-практика 
виявляти в поведінковому матеріалі 
логічний (асоціативно-образний) лан-
цюг, що сприяє об’єктивуванню склад-
ної багаторівневої системної впоряд-
кованості психічного в його досвідних 
та позадосвідних утвореннях. Все це 
є теоретико-практичними здобутками 
Т. С. Яценко останніх років, які дозво-
ляють їй вдосконалювати методичний 
інструментарій практичної роботи, в 
якій використовується психоаналіз 
казки та монологи протагоніста про 
власне життя [3]; об’єктні (предметні) 
моделі [4], просторові моделі, камені, 
іграшки, психоаналітичну роботу з не-
авторськими малюнками [6] тощо. 

Тамара Семенівна приділяє велику 
увагу формуванню наукової школи, 
навчанню аспірантів, студентів, чому 
сприяє проведення майстер-класів 
спільно з провідними вченими. На 
фото 16 і 17 представлена спільна на-
уково-пізнавальна робота з докто-

ром психологічних наук, професором 
Н. Л. Коломінським (фото 16) та з док-
тором психологічних наук, професо-
ром, членом-кореспондентом АПН 
України В. О. Татенком (фото 17).

Т. С. Яценко інтегрує свої наукові 
пошуки з провідними вченими Украї-
ни не лише у теоретичному форматі 
співпраці, а й практичному. Співп-
раця на терені практики представ-
лена на фото 17. В психодрамі бере 
участь В. О. Татенко, доктор психо-
логічних наук, професор, член-ко-
респондент НАПН України. Подібна 
безпосередня причетність вчених до 
практики АСПП єднає Т. С. Яценко 
із іншими вченими, професорами: 
О. С. Кочарян, В. І. Бондар, П. П. Гор-
ностай, А. В. Фурман, О. І. Власова, 
О. І. Бон дарчук, Н. Л. Коломінський, 
О. Ф. Бон даренко, Л. В. Долинська, 
О. В. Вино славська, Л. М. Карамуш-
ка, С. В. Васьківська, Н. Ю. Макси-
мова, О. Г. Солодухова, О. Д. Сафін, 
Е. Л. Носенко, В. Ф. Моргун, Л. І. Ума-
нець, Н. М. Тарасович, І. А. Слободя-
нюк, Я. В. Васильєв та інші. 

Держава високо поцінувала нау-
ково-педагогічну діяльність Тамари 
Семенівни Яценко. Її нагороджено 
відзнакою “Заслужений працівник 
народної освіти України” (1996 р.), 
відзнакою “Відмінник освіти Украї-
ни” (1999 р.), орденом Княгині Ольги 
ІІІ ступеня (2001 р.), знаком “За нау-
кові досягнення” (2006 р.), Медаллю 
«К. Д. Ушинський» (2009 р.), Медал-
лю «Григорій Сковорода» (2014 р.).

Фото 16. Творча майстерня доктора психол. наук, професора 
Н. Л. Коломінського спільно з Т. С. Яценко, 2004 р., Черкаси

Фото 17. Чл.-кор. НАПН України В. О. Татенко 
 є учасником психодрами. 2007 р., Ялта

Фото 18. Присвоєння почесного звання  
«Заслужений працівник народної освіти України», 1996

Фото 19. Медаль «Заслужений 
працівник народної освіти 

України», 1996
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Фото 25. Медаль «За наукові досягнення», 
2006

Фото 23. Медаль «Орден Княгині Ольги III 
ступеня», 2001

Фото 21. Медаль «Відмінник освіти України», 
1999

Фото 24. Посвідчення «За наукові досягнення», 2006

Фото 22. Посвідчення «Орден Княгині Ольги III

Фото 20. Посвідчення «Відмінник освіти України», 1999
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Фото 27. Медаль «Золота медаль К. Д. 
Ушинського», 2009

Фото 29. Медаль «Григорій Сковорода», 2014

Фото 26. Посвідчення «Золота медаль К. Д. Ушинського», 2009

Фото 28. Посвідчення «Григорій Сковорода», 2014

З упевненістю можна ствердити, 
що академік НАПН України Т. С. Яцен-
ко є фахівцем високого ґатунку, який 
зумів проникнути у психодинамічні 
закони глибин феномену психічного 
та розробити методи упередження 
(профілактики) імперативу деструк-
тивного впливу глибинних тенденцій 
на поведінку людини, її адаптаційні 
резерви. Наукова обґрунтованість 
досліджень, їх відповідність постав-
леним цілям, сміливість у постановці 
наукових проблем, оригінальність 
шляхів та методів пізнання сфери не-
свідомого в єдності зі свідомим – ось 

деякі штрихи до портрету Т. С. Яцен-
ко як теоретика і практика. Акаде-
мік НАПН України Тамара Семенівна 
оригінальна в безперервності влас-
ної практики впродовж 40-ка років 
та розвитком методів її узагальнен-
ня. Безцінний внесок у становлення 
практичної психології як проведен-
ням всеукраїнських Авторських шкіл 
так і відкриттям у 2006 р. Науково-до-
слідного центру глибинної психології, 
рішенням Президії НАПН України, у 
м. Ялта (при РВНЗ «КГУ»), який бага-
то років здійснював науково-коор-
динаційну місію для фахівців у галузі 

глибинної психокорекції України. 
Викристалізований психодинамічний 
підхід до розуміння цілісності психіч-
ного вражає проникливістю в супере-
чливу сутність та проясненням змісту 
асиметрії взаємозалежностей між 
сферами психіки. Тамара Семенівна 
працює не лише на сьогодення, а й на 
майбутній розвиток практичної пси-
хології в Україні. Можна резюмувати, 
що вона є фундатором вітчизняної 
психодинамічної теорії та розробни-
ком оптимального варіанту групової 
психокорекції у формі методу групо-
вої корекції АСПП. 
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Особливо приємно відзначити її 

особистісно-високі якості людини, 
з якою мене пов’язує давня дружба 
та наукова співпраця. Т. С. Яценко є 
блискучим організатором Наукової 
школи, турботливо-дбайливим на-
ставником своїх учнів, аспірантів та 
співробітників кафедри «Психології, 
глибинної корекції та реабілітації», 
якою незмінно завідує в ЧНУ імені 
Богдана Хмельницького уже 45 років. 
Що ж стосується наукового зростан-
ня та становлення мистецтва прак-
тики психоаналізу з використанням 
опредметнених засобів – вона є не-
перевершеним Віртуозом-практиком 
(з великої букви) та людиною, яка все 
своє сорокаліття наукових пошуків 
прагне віднайти найоптимальніший, 
емотивно найбезпечніший метод 
діагностики в єдності з корекцією, 
який би приносив особі найоптималь-
ніший результат! Вивільнення її від 
деструкцій та дисфункцій психіки, які 

«подаровані» слідами незгод (драм) 
попереднього життя. На цьому тлі 
нею розкрито смислові параметри 
законів «вимушене повторення» та 
ходіння хибним колом.

Пройдений шлях був довгим, але 
не одиноким. Біля Тамари Семенівни 
завжди аспіранти, докторанти, ті, для 
кого психологія, це не просто наука, 
а місія духовного добра душі і тіла в 
їхній гармонійній єдності.

Окреслені вище позиції знаходять 
реалізацію в численних дисертацій-
них дослідженнях, що проводяться 
під керівництвом Т. С. Яценко. Ми по-
даємо короткий огляд-схему дисер-
таційних досліджень, виконаних під 
керівництвом академіка НАПН Укра-
їни Т. С. Яценко.

Схема «Дисертаційні досліджен-
ня, виконані в психодинамічній пара-
дигмі» (рис. 2) дозволяє мати уявлен-
ня про розмаїття змістових аспектів 
тематики досліджень. Схема подає 
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Рис. 2. Структура досліджень у межах наукової школи Т. С. Яценко 

 

У схемі (див. рис. 2) презентовано структуру досліджень згідно 

наступних категорій: 

1. Методологія глибинного пізнання феноменів психіки;  

2. Провідні тенденції психіки; 

3. Система психологічних захистів; 

4. Особливості символічного об’єктивування психіки; 

5. Властивості цілісної психіки;  

6. Загальні основи глибинно-психологічної корекції;  

7. Прийоми та методи глибинно-психологічного пізнання; 

8. Прикладні аспекти психодинамічної теорії 

 

 

 

 

 

Дисертаційні дослідження, виконані в психодинамічній парадигмі 

1. Методологія глибинного 
пізнання феноменів психіки: 

 
- Едіпова залежність (Сірик І.В) В
-Умовні цінності (Стасько О. Г.) 
-Значущі переживання 
(Бондаревська Л. Л.) 
- Дезадаптація (Кононова М. М.) 
- Агресія (Мелоян А. Е.) 
- Цінності (Овчаренко О. В.) 
-Самодепривація 
(Максименко О. Г.)* 
- Спонтанна активність  
(Зажирко М. П.) 

2. Провідні тенденції 
психіки: 

 
-Тенденція «до 
психологічної смерті»
(Калашник І. В.),  
-Тенденція «до 
психологічної 
імпотенції», тенденція 
«до інфантилізму»
(Нодзельська А. С.),  
-Тенденція «до сили»
(Сивопляс Н. В.) 

3. Система психологічних 
захистів та їхні форми: 

 
-Система психологічних 
захистів (Шавровська Н. В.),  
-Соціально-перцептивні 
викривлення (Горобець Т. В.), 
-Заміщення(Коновальчук В. І.),
-Ідентифікація 
(Раджабова С. Ш.),  
- Опори (Святка О. О.) 

4. Особливості 
символічного 

об’єктивування психіки: 
 
- Архетипна символіка 
(Євтушенко І. В., 
Дроздова Д. С.) 
- Механізми символізації 
змісту несвідомого 
(Бабенко К. А.) 
-Полізначність символіки 
психомалюнків 
(Теслюк П. В.) 
- Перинатальна символіка 
(Сіденко Ю. О.) 

5. Властивості цілісної психіки: 
 
- Внутрішні суперечності
(Аврамченко С. М.),  
- Взаємозв’язок свідомої і 
несвідомої сфер психіки
(Бабенко К. А.)*, 
- Рефлексивне мислення
(Дметерко Н. В.)*,  
- Експектація  
(Коновалова О.А), 
- Внутрішня динаміка  
психіки (Аврамченко С. М.). 

 

8. Прикладні аспекти психодинамічної теорії: 
 

- Глибинно-психологічний ракурс адаптації (Солодухова О. Г.)
- Спілкування (Зажирко М. П., Нечипоренко О. В.),  
- Проблема відношень у психокорекції (Сергієнко І. М.),  
- Виховання та психокорекція (Білуха Т. І.),  
- Глибинні витоки релігійної віри (Педченко О.В.),  
- Глибинно-психологічна робота з підлітками (Харенко С. Г.) 
- Проективні та психоаналітичні методи (Сербіновська Н. В.), 
- Пізнання суперечностей студентів з обмеженими 
можливостями (Некрут Т. В.) 
- Психодіагностика мазохізму (Іванова Н. О.)

7. Прийоми та методи глибинно-психологічного пізнання: 
 

- Психоаналітична інтерпретація (Туз Л. Г.),  
- Діалогічна взаємодія (Сергієнко І. М.)*, 
- Супервізія (Усатенко О. М.), 
- Діагностична спроможність психомалюнків (Мошенська Л. В.
- Метафоричність казки (Солодухов В. Л.), 
- Психодрама (Богдан Т. В.), 
- Опредметнені моделі (Маїк М. С.), 
- Метафоричність пізнання психічного (Драгола Л. В.), 
- Діалог у глибинній корекції (Франчук О. Ю.). 
- Засоби арт-терапії (Чернуха І. О) 

6. Загальні основи глибинно-психологічної корекції: 
 

- Психокорекційні можливості методу АСПН (Біла О. Г.),  
- Особистісна психокорекція пихолога-практика (Іваненко Б. Б.),  
- Мотиваційне глибинне пізнання в процесі підготовки психолога 
(Галушко Л. Я)* 

Рис. 2. Структура досліджень у межах наукової школи Т. С. Яценко

короткий «орієнтир» на назву дисер-
таційного дослідження та прізвище 
аспіранта (докторанти позначені *).

У схемі (див. рис. 2) презентовано 
структуру досліджень згідно наступ-
них категорій:

1. Методологія глибинного пізнан-
ня феноменів психіки; 

2. Провідні тенденції психіки;
3. Система психологічних захи-

стів;
4. Особливості символічного 

об’єктивування психіки;
5. Властивості цілісної психіки; 
6. Загальні основи глибинно-пси-

хологічної корекції; 
7. Прийоми та методи глибин-

но-психологічного пізнання;
8. Прикладні аспекти психодина-

мічної теорії
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Професійне становлення лікаря-пси-
холога – це складний процес індивіду-
ального розвитку професійно значущих 
якостей, формування образу «Я-профе-
сіонала» та набуття практичних навичок 
діяльності. Це процес послідовного 
руху до поставленої мети, що потре-
бує напруженої праці як з точки зору 
розвитку наукової світоглядної позиції 
майбутнього фахівця, так і з точки зору 

формування його практичних професій-
них компетенцій. [1]

З психологічної точки зору по-
няття професіонал розглядається 
як суб’єкт діяльності, у якого особи-
стісні якості (мотиваційні, когнітив-
но-вольові, характерологічні та ін..) 
відповідають вимогам даної професії 
і представляють собою певну цілісну 
структуру, що дозволяє особистості 

успішно включитися та реалізовува-
тися в конкретному виді діяльності.

Таким чином, процес формування 
особистості професіонала обумов-
люється синтезом, з одного боку, 
можливостей, здібностей, активності 
особистості та значущих якостей, а з 
іншого – вимогами діяльності, що ви-
значаються особливостями її змісту, 
засобів, умов організації. В основі 
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ЗАВДАННЯ ТА ШЛЯХИ  
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У статті представлені основні завдання наскрізної програми формування практичних нави-
чок професійної діяльності на етапі додипломної підготовки лікаря-психолога,  обґрунтовано 
змістовне наповнення даної програми та розглянуті психологічні умови її реалізації. Представле-
ні результати наукового проекту, що передбачав впровадження послідовної системи практич-
них професійно орієнтованих занять на етапі додипломної підготовки лікаря-психолога. Розкри-
то основний зміст та коло професійно орієнтованих навичок, які здобуває студент на кожному 
занятті. Обґрунтовано, що рівень професійної майстерності майбутнього фахівця в галузі медич-
ної психології великою мірою визначається формуванням практичних компетенцій як основи 
успіху особистості в оволодінні професійною діяльністю.  

Ключові слова: лікар-психолог, мотивація, особистість, практичні навички, професійна діяль-
ність, професійна компетентність, професійна підготовка, самоактуалізація, саморозвиток.

В статье представлены основные задачи целостной программы формирования практических 
навыков профессиональной деятельности на этапе додипломной подготовки врача-психолога, 
обосновано содержательное наполнение данной программы и рассмотрены психологические 
условия её реализации. Представлены результаты научного проекта, который предусматривал 
внедрение последовательной системы практических профессионально ориентированных заня-
тий на этапе додипломной подготовки врача-психолога. Раскрыто основное содержание и круг 
профессионально ориентированных навыков, которые приобретает студент на каждом заня-
тии. Обосновано, что уровень профессионального мастерства будущего специалиста в отрасли 
медицинской психологии определяется формированием практических компетенций як основы 
успеха личности в овладении профессиональной деятельностью. 

Ключевые слова: врач-психолог, мотивация, личность, практические навыки, профессио-
нальная деятельность, профессиональная компетентность, профессиональная подготовка, 
самоактуализация, саморазвитие.
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цього синтезу і формується, власне, 
суб’єкт діяльності зі своєю позицією, 
професійними планами, стратегією 
поведінки, цілями та програмами дій, 
ставленням до результатів діяльності 
й іншими специфічними властивос-
тями. Тому, становлення професійно 
значущих якостей та компетенцій 
майбутніх лікарів-психологів у про-
цесі їх професійної підготовки є дуже 
актуальним питанням. На нашу думку, 
професіоналізм лікаря-психолога як 
суб’єкта продуктивної творчої праці 
може розглядатися не лише як фак-
тор його власного саморозвитку та 
самореалізації, а й як чинник професі-
оналізації медичної галузі в цілому. [7]

Значущим моментом в профе-
сійній підготовці майбутнього ліка-
ря-психолога є сформована у нього 
адекватна модель успішної профе-
сійної діяльності. Він повинен добре 
усвідомлювати, що для того, щоб 
бути конкурентоспроможним на рин-
ку праці, фахівець повинен мати не 
тільки певні професійно значущі яко-
сті особистості, відповідні загальні та 
спеціальні знання, а й здобуті під час 
навчання фахові вміння та практичні 
навички. [3]

Проте, на жаль, сьогодні система 
професійної підготовки лікарів-пси-
хологів має значну асиметрію. Це 
викликано рядом об’єктивних і 
суб’єктивних обставин, серед яких 
найбільш вагомими є:
 Відносна новизна завдань 

підготовки фахівців даного профі-
лю, а отже, відсутність відповідних 
методологічних досліджень, слабка 
теоретична обґрунтованість змісту і 
методів навчання, нечіткість норма-
тивних вимог до навчання, цілей про-
фесійної підготовки, що безпосеред-
ньо пов’язане з відсутністю моделей 
компетентної особистості спеціаліс-
та. Сьогодні у професійній підготовці 
лікаря-психолога переважає інфор-
маційна складова (надання певної 
сукупності знань), що більшою мірою 
тяжіє до поглибленого вивчення ме-
дичних дисциплін, а психологічні нау-
ки часто сприймаються як додаткові.

 Наявність як у суспільстві в ці-
лому та в медичній спільноті, так і на 
рівні майбутніх фахівців неадекват-
них уявлень про сутність і специфіку 
професійної діяльності лікаря-психо-
лога. Це, на нашу думку, часто при-
зводить до зниження ефективності 
формування професійної ідентичнос-
ті, втрати мотиваційного компоненту 
діяльності та розчарування в обраній 
професії і намаганнях змінити спеці-
альність.
 Переорієнтація вищої школи 

на такі форми роботи як самостій-
не навчання, домінування тестових 
форм контролю знань, скорочення 
аудиторних годин і практики. Внаслі-
док цього помітно зменшується фак-
тор особистісного впливу викладачів 
на професійне становлення майбут-
ніх фахівців, порушуються процеси 
формування професійної ідентичнос-
ті, засвоєння індивідуальних стилів і 
систем діяльності.
 Надмірно узагальнений ха-

рактер підготовки студентів без вра-
хування специфіки галузі, в якій буде 
працювати майбутній фахівець. А як 
наслідок - слабка практична підготов-
ка студентів, які можуть знати пред-
мет науки, мати загальне уявлення 
про нові наукові здобутки у психоло-
гії, але часто не можуть самі провести 
ґрунтовне наукове дослідження, не 
орієнтуються у діагностичних, кон-
сультативних та психотерапевтичних 
напрямках роботи лікаря-психолога, 
не здатні продемонструвати навички 
використання психологічних технік 
та самостійного планування власної 
професійної діяльності. [7]

На нашу думку, професійна ді-
яльність лікаря-психолога вимагає 
формування більш спеціальних ком-
петенцій, що зможуть забезпечити 
ефективну її реалізацію майбутнім 
фахівцем. Ці компетентності повинні 
відповідати необхідному рівню тео-
ретичної та практичної професійної 
підготовки, і потребують уточнення 
змісту та психологічних умов їх фор-
мування і розвитку в процесі нав-
чання. 

Спонуканням для розробки і 
здійснення даної технології профе-
сійної підготовки майбутнього ліка-
ря-психолога у вищій школі є наше 
припущення про те, що активізація 
практичної діяльності студентів і ак-
туалізація їх мотиваційних ресурсів за 
допомогою включення у різноманітні 
професійно-орієнтовані види нав-
чання, самореалізації й орієнтування 
на професійну доцільність сприяють 
підвищенню рівня професійної спря-
мованості і підготовленості до вико-
нання конкретної професійної діяль-
ності. 

Крім того, студент під час навчан-
ня вперше стикається з багатьма ви-
дами діяльності, що є компонентами 
його майбутньої професії, а це, пе-
редусім, визначає специфіку профе-
сійної підготовки лікаря-психолога, її 
спрямованість, щонайперше, на роз-
виток професійної компетентності 
фахівця та формування власної осо-
бистості. 

Отже, організація навчального 
процесу у вищій медичній школі пе-
редбачає структурування процесу 
освіти таким чином, щоб він інтегру-
вав мету самих студентів, викладачів 
і власне вузу, зацікавленого в ефек-
тивних результатах, але не нав›язу-
вав твердих регламентів і директив, 
а надавав можливість і волю вибору 
студенту і проявляв толерантність 
стосовно його особистості, що, у 
свою чергу, забезпечує самодетер-
мінацію освітньої діяльності, актуалі-
зує внутрішню мотивацію, розвиває 
потребу у творчості, автономності. 
На нашу думку, саме такий підхід по-
зитивно впливатиме на вміння ефек-
тивно діяти у відповідних ситуаціях, 
розв’язувати складні й нетривіальні 
професійні завдання. [7]

Це завдання вимагає суттєвого 
перегляду змісту і форм навчального 
процесу. Тоді як більшість сучасних 
новацій веде лише до вироблення 
ефективніших прийомів старого типу 
засвоєння знань, ігнорування прак-
тично орієнтованих форм навчання 
та відсторонення від особистісного 
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підходу у підготовці фахівців. Ми 
вважаємо, що навчальний процес 
повинен бути організований таким 
чином, щоб вияви власної активності 
становили його обов‘язкову ланку, 
щоб створювалась необхідність в са-
мостійній, відповідальній поведінці, 
щоб студенти природним чином спо-
нукалися до самоактуалізованих дій.

Мета статті – обґрунтувати та 
представити програму формування 
практичних навичок професійної ді-
яльності лікаря-психолога, висвітлити 
її основні завдання та шляхи реаліза-
ції на до дипломному етапі підготов-
ки.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Комплекс вимог по під-
готовці лікаря-психолога, що стоять 
перед вищим медичним навчальним 
закладом, можуть бути реалізовані, 
якщо проблема професійної підго-
товки фахівця буде розглядатися як 
всебічна цілеспрямована організація 
життєдіяльності студента упродовж 
усього терміну навчання, яка про-
грамно забезпечувала б реалізацію 
його відповідної професійної підго-
товки саме як фахівця даного профі-
лю. При цьому, має бути не тільки збе-
режений пріоритет фундаментальних 
медичних і психологічних наукових 
знань і ґрунтовної дослідницько-екс-
периментальної підготовки, а й роз-
роблена та втілена наскрізна програ-
ма формування практичних навичок 
професійної діяльності.

Ця програма, на наш погляд, по-
винна включати низку послідовно 
реалізованих та взаємопов´язаних 
завдань. 

Так, перше завдання, безумов-
но, включає оволодіння студентами 
фундаментальними теоретичними 
психологічними знаннями, з виділен-
ням основних завдань та напрямків 
професійної діяльності лікаря-пси-
холога, з формуванням професійної 
ідентичності й усвідомлення себе 
як майбутнього професіонала. Ми 
переконанні, що успіх цілеспрямова-
ного формування майбутніх фахів-
ців залежить від того, наскільки цілі 

та завдання діяльності, в яку вони 
включаються, набувають для студен-
тів особистісного  смислу, наскільки 
в ній знаходять свого відображення 
професійні інтереси та нахили сту-
дентів, їх прагнення до самоактуалі-
зації та реалізації свого внутрішнього 
потенціалу професіонала. Отже, на 
першому етапі програма формуван-
ня практичних навичок професійної 
діяльності повинна бути орієнтована 
на розкриття студентом особистісно-
го смислу професійної підготовки, на 
розвиток власної активності та відпо-
відальності за її результати.

Окремої уваги потребує форму-
вання у студентів навички розробки, 
організації, проведення, кількісного і 
якісного аналізу та інтерпретації ме-
дико-психологічного дослідження 
з використанням сучасного психо-
діагностичного інструментарію. Це 
завдання реалізується під час напи-
сання студентами наукових проектів, 
участі у конкурсах наукових робіт, 
студентських фахових олімпіадах, ви-
ступах на науково-практичних конфе-
ренціях, підготовки та написання на-
укових статей. Адже у професійному 
навчанні лікаря-психолога треба роз-
вивати самостійні (варто зазначити, 
що результатом самостійної роботи 
є не просто певна сума знань умінь і 
навичок, а самостійність як риса осо-
бистості) активні і творчі форми на-
вчальної роботи.

Третє завдання пов’язане з  вклю-
ченням студентів у практичну діяль-
ність (практикум професійних нави-
чок) під час вивчення психологічних 
дисциплін. Воно може бути реалізова-
не через впровадження у навчальний 
процес практично орієнтованих кур-
сів за вибором, нових форм і методів 
підготовки студентів на практичних 
заняттях, майстер-класів провідних 
фахівців у даній сфері (в рамках на-
укових конференцій, гуртків тощо),  
тренінгів професійного розвитку (від-
працювання конкретних методів та 
технік професійної діяльності), вклю-
чення у програму наукових і фахових 
стажувань. 

Наступне завдання передбачає 
організацію безпосередньої участі 
студентів у консультативно-діагнос-
тичній діяльності на клінічних базах 
різного профілю. Реалізація цього 
завдання забезпечує формування у 
майбутніх лікарів-психологів навичок 
психокорекційної та психотерапе-
втичної діяльності, оволодіння техні-
ками психологічної реабілітації за до-
помогою сучасних методів, прийомів 
та методик. Крім того, ця практична 
діяльність може стати для сту-
дента першим досвідом включення 
у майбутню професію, способом по-
долання невпевненості, страху та хо-
рошою мотиваційною платформою 
для саморозвитку. Адже, зрозуміло, 
що будь-яка професійна діяльність 
повинна спонукатися адекватними 
мотивами, що безпосередньо пов‘я-
зані не тільки з її змістом, тобто мо-
тиви засвоєння професійно значущих 
способів дії, а й з мотивами власного 
розвитку, власного самовдоскона-
лення.

Реалізуючи саме це завдання про-
грами формування практичних нави-
чок професійної діяльності нами була 
впроваджена послідовна система 
практичних професійно орієнтова-
них занять на клінічній базі кафедри 
загальної і медичної психології НМУ 
імені О.О.Богомольця КДНЗ «Центр 
розвитку дитини «Я+сім´я». Ця систе-
ма включає в себе чотири послідовні 
етапи практичної роботи студентів:

1. Перший етап передбачає оз-
найомлення студентів зі структурою, 
завданнями, особливостями та фор-
мами роботи КДНЗ «Центр розвитку 
дитини «Я+сім´я», що здійснює про-
фесійний психологічний супровід ді-
тей з особливостями психофізичного 
розвитку. 

На цьому етапі у студентів форму-
ється загальне уявлення про основні 
характеристики психологічного су-
проводу дітей з особливостями пси-
хофізичного розвитку та актуальність 
його запровадження у сучасні закла-
ди освіти. Адже, на сьогоднішній день 
освітня програма для дітей дошкіль-
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ного віку з особливими потребами ще 
великою мірою є спеціалізованою. Ця 
система ґрунтується на спеціальних ре-
сурсах з дефектологічною або медич-
ною орієнтацією. Така освіта здебіль-
шого має деякий «медичний» відтінок, 
орієнтуючись швидше на корекцію, 
аніж на активну соціалізацію дитини. 
Більше того, у багатьох випадках це 
заклади інтернатного типу, у яких 
діти живуть та виховуються у відриві 
від родини. Але ефективний розви-
ток дитини та оволодіння нею нави-
чками адекватного функціонування 
в суспільстві часто неможливі поза 
родиною та суспільством, в ізольо-
ваному середовищі. Для батьків, які 
вимушені віддавати дитину в інтер-
натні заклади внаслідок відсутності 
альтернативних можливостей, така 
ситуація також є джерелом тяжких 
переживань та стресу. Отже, розпо-
діл освітньої системи на загальноосвіт-
ню і спеціальну загалом може ще більше 
підсилити негативні наслідки цієї ситу-
ації. Тому впровадження інтегрованої  
програми психологічного супроводу 
дитини з особливими потребами в умо-
вах дошкільних навчальних закладів є 
необхідною сходинкою на шляху до гу-
манізації суспільства в цілому і освіти зо-
крема. Такий супровід отримав назву 
«ранньої допомоги» або «раннього 
втручання» і включає в себе соціаль-
но-психологічну та педагогічну під-
тримку сім’ї, що виховує особливу 
дитину, орієнтований на досягнення 
цілей гармонізації взаємодії дитини 
з оточуючим соціальним середови-
щем, оскільки саме в цій взаємодії і 
відбувається соціальний розвиток, 
соціалізація, соціальне становлення 
особистості. [2, 6]

Студенти познайомилися з кон-
кретними кроками психолого-пе-
дагогічного супроводу особливих 
дітей за програмою «ранньої допо-
моги» та могли брати безпосередню 
участь у їх реалізації під керівниц-
твом викладача та фахівців КДНЗ 
«Центр розвитку дитини «Я+сім´я». 

Перший крок – робота в сім’ї, так 
зване «домашнє візитування».

Акцент в роботі на першому етапі 
здійснення підтримки сім’ї ставиться 
на формуванні оптимальних спосо-
бів взаємодії батьків з дитиною, що 
допомагає уникнути психічної дери-
вації у малюка і сприяє нормальному 
перебігу його подальшого розвитку, 
в тому числі і в соціальному плані. 
Основна увага приділяється створен-
ню розвиваючого середовища для 
дитини і знайомству батьків з мето-
дикою навчання і виховання, розро-
бленою з урахуванням сенситивних 
етапів і особливостей розвитку дітей 
з особливими потребами. Реалізація 
психокорекційної програми на цьому 
етапі майже повністю делегується 
сім’ї малюка, а спеціаліст виступає в 
ролі помічника і консультанта бать-
ків. 

Другий крок полягає в тому, що 
у віці від 1,5 років малюк разом з ма-
мою (чи татом) починає брати участь 
в адаптаційних заняттях у групі одно-
літків. Цей крок існує для полегшен-
ня переходу особливої дитини від 
сімейних, домашніх умов до ситуації 
дитячого садочка.  Розроблена систе-
ма адаптаційних груп, перебування в 
яких представляє собою своєрідний 
місточок між життям в сім’ї і вступом 
до дитячого дошкільного закладу, 
що в подальшому дозволяє дитині 
більш успішно інтегруватися у сус-
пільство, стати більш самостійною, 
набути навичок, необхідних для нав-
чання при груповій роботі. Для мами 
щотижневі заняття в адаптаційній 
групі - це гарний спосіб встановити 
нові зв’язки, отримати підтримку від 
інших батьків, а для малюка – набути 
перший досвід перебування в колек-
тиві однолітків. [2, 4]

На практичних заняттях студен-
тами була проаналізована програма 
роботи адаптаційних груп, що реа-
лізується упродовж двох років  та 
дозволяє вирішувати ряд важливих 
завдань, основним з яких є:

- адаптація дітей до колекти-
ву однолітків і дорослих з метою по-
дальшої інтеграції у суспільство;

- використання знань та на-

вичок, засвоєних дітьми в побуті і на 
індивідуальних заняттях, в умови гру-
пової роботи;

- формування у дитини вмін-
ня набувати нових навичок в умовах 
групового навчання;

- допомога батькам у форму-
ванні навичок правильної взаємодії з 
дітьми.

Наступний крок в соціалізації ди-
тини з особливими потребами – це 
вступ до дитячого садочка з інклю-
зивними групами або продовження 
психокорекційних занять у КДНЗ 
«Центр розвитку дитини «Я+сім´я» чи 
інших подібних закладах освіти. [4, 5]

Студенти на цьому етапі мають 
безпосередню можливість переко-
натися, що дитина з особливими 
потребами отримує в таких дошкіль-
них закладах можливість соціальної 
адаптації, взаємодії зі здоровими 
дітьми, розвитку соціально-емоцій-
ної сфери, мовлення і спілкування в 
умовах групи, навичок самообслуго-
вування, можливість працювати в ко-
лективі,  дотримуючись правил, бути 
визнаним та прийнятим оточенням. 
Таке реальне включення студентів у 
структуру психологічного супроводу 
особливої дитини не тільки доповнює 
теоретичні знання, а й демонструє їх 
застосування у професійній діяльно-
сті та мотивує до подальшого само-
розвитку.

2. Другий етап у системі прак-
тичних професійно орієнтованих за-
нять на клінічній базі кафедри КДНЗ 
«Центр розвитку дитини «Я+сім´я» 
передбачає ознайомлення та прак-
тичне відпрацювання певних методів 
та прийомів психологічного супрово-
ду. Ці заняття проводяться у вигляді 
майстер-класів та тренінгів професій-
них навичок у невеликих групах (до 
7 чоловік). Нами складений перелік 
таких занять, які студент може про-
йти упродовж кількох років навчання 
у медичному університеті на до ди-
пломному рівні підготовки та отри-
мати відповідні сертифікати. 

Зокрема студенти відвідали такі 
майстер-класи  та тренінги:
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 «Методика та прийоми ней-

рокорекції». Нейрокорекція – це 
комплекс корекційних та розвива-
ючих вправ, які забезпечують роз-
виток тих «випадаючих» функцій та 
факторів, які не дають дитині розви-
ватись відповідно до своїх вікових 
норм. Студенти освоюють етапи 
первинної діагностики, яка включає 
розмову з батьками та, власне, тесту-
вання всіх  психічних функцій дитини. 
За результатами діагностики визна-
чається рівень сформованості пси-
хічних функцій дитини, зокрема,  де 
саме «випадають» ті, чи інші складові, 
також визначається наскільки готові, 
відповідно до вікових норм, викону-
вати свої функції області мозку, і як 
це впливає на якість життя дитини. 
Також студенти познайомилися з 
методикою розробки індивідуаль-
ної програми для кожної дитини, 
відповідно до отриманих результа-
тів первинної діагностики, яка вклю-
чає в себе обов’язкові три етапи: 
психомоторну корекцію, розвиток 
когнітивної сфери та розвиток кому-
нікації. На основі розробленої про-
грами, студенти змогли підбирати 
різні прийоми нейрокорекції, з якими 
вони безпосередньо познайомилися 
та відпрацювали під час проведення 
майстер-класів.
 «Методика та ігрові прийо-

ми за методом каністерапії». Каніс-
терапія – це метод, який посилює 
ефективність розвитку особистості, 
навчання та реабілітації, в якому мо-
тиватором є спеціально навчена со-
бака. Заняття стимулюють розвиток 
органів відчуття і сприймання. Занят-
тя та ігри з собакою мобілізують ру-
хові функції, розвивають моторику, 
знімають фізичне напруження у дітей 
з особливими потребами. Студенти 
побували на заняттях з каністерапії та 
звернули увагу на те, що  собака має 
здатність привертати до себе увагу 
та вміє знаходити контакт з дітьми, 
що і сприяє швидшому відновленню 
фізичного, соціального та психологіч-
ного стану дитини. Собака під час гри 
передає свої позитивні емоції дитині і 

між ними створюється певна система 
взаємозв’язків. Також студенти по-
бачили та проаналізували різні ігрові 
прийоми у роботі собаки з особливи-
ми дітьми. Обов’язковою частиною 
майстер-класу є інтерактивна лекція 
з кінологом, що працює з собаками 
та ознайомлення з методичними ма-
теріалами по використанню даного 
методу в психологічній реабілітації 
особливої дитини.
 «Методи та прийоми сенсор-

ної інтеграції». Сенсорна інтеграція є 
несвідомим процесом, що відбува-
ється в головному мозку; організовує 
інформацію, отриману за допомогою 
органів чуття; наділяє значенням від-
чуття, що нами відчуваються, філь-
труючи інформацію і відбираючи те, 
на чому слід сконцентруватися;  доз-
воляє нам осмислено діяти і реагува-
ти на ситуацію, в якій ми знаходимо-
ся (адаптивна відповідь) та формує 
базу для теоретичного навчання і 
соціальної поведінки. Студенти під 
час занять у сенсорній кімнаті КДНЗ 
«Центр розвитку дитини «Я+сім´я» 
познайомилися з різними методами, 
методиками та прийомами сенсор-
ної інтеграції дитини з особливими 
потребами та отримали первинні на-
вички проведення занять з сенсорної 
інтеграції.
 «Арт-терапевтичні методи 

у роботі з дітьми». Арт–терапія – це 
спеціальна форма психотерапії, за-
снована на мистецтві, образотвор-
чій і творчій діяльності. Арт-тера-
пія — метод зцілення за допомогою 
творчості, що широко застосову-
ється у психосоматичних клініках та 
в соціальній сфері. Головна мета 
використання арт–терапії  у роботі 
лікаря-психолога – гармонізація  роз-
витку особистості через розвиток  
уміння самовираження та самопі-
знання. Під час майстер-класів та 
тренінгів студенти познайомилися з 
різними напрямками терапії мисте-
цтвом: зображувальна терапія, му-
зична терапія, танцювальна терапія, 
казко терапія, драмо терапія, лялько 
терапія, піскова терапія та практич-

но оволоділи певними арт-терапе-
втичними  техніками.

3. Третій етап у системі практич-
них професійно орієнтованих занять 
на клінічній базі кафедри КДНЗ «Центр 
розвитку дитини «Я+сім´я» передба-
чає проведення наукових досліджень, 
відповідно до наукових потреб цен-
тру та професійних інтересів студен-
тів. За результатами цього напрямку 
роботи студенти беруть участь в ор-
ганізації та проведенні консультатив-
но-діагностичної роботи з батьками, 
семінарів, науково-практичних кон-
ференцій, засідань наукових гуртків, 
лекцій і професійних консультацій для 
спеціалістів центру. Така практична 
діяльність студентів сприяє форму-
ванню навичок розробки, організації, 
проведення медико-психологічного 
дослідження з використанням сучас-
ного психодіагностичного інструмен-
тарію та побудови на цій основі плану 
консультативно-реабілітаційної робо-
ти на базі кафедри загальної і медич-
ної психології у КДНЗ «Центр розвитку 
дитини «Я+сім´я».

4. На четвертому етапі у системі 
практичних професійно орієнтова-
них занять на клінічній базі кафедри 
КДНЗ «Центр розвитку дитини «Я+-
сім´я» передбачається участь студен-
тів у консультативно-реабілітаційній, 
методичній та організаційній роботі 
центру. Цей етап практичної підготов-
ки майбутнього фахівця дозволить 
студенту вибудувати цілісну систему 
психологічного супроводу дитини з 
особливими потребами та набути на-
вичок його організації та здійснення.

Висновки. Розроблена нами 
програма формування практичних 
навичок професійної діяльності ліка-
ря-психолога є науковим проектом 
кафедри загальної і медичної пси-
хології НМУ імені О.О.Богомольця 
та дозволяє  реалізувати практично 
орієнтований підхід у процесі підго-
товки майбутнього фахівця. Ця про-
грама передбачала вирішення низки 
послідовно реалізованих та взаємо-
пов’язаних завдань: оволодіння сту-
дентами фундаментальними теоре-
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тичними психологічними знаннями, 
виділення основних завдань та на-
прямків професійної діяльності ліка-
ря-психолога, формування професій-
ної ідентичності, усвідомлення себе 
як майбутнього професіонала; фор-
мування у студентів навички розроб-
ки, організації, проведення, кількісно-
го і якісного аналізу та інтерпретації 
медико-психологічного досліджен-
ня з використанням сучасного пси-
ходіагностичного інструментарію; 
включення студентів у практичну 
діяльність (практикум професійних 
навичок) під час вивчення психоло-
гічних дисциплін; організація безпо-
середньої участі студентів у консуль-
тативно-діагностичній діяльності на 
клінічних базах різного профілю.

Реалізуючи останнє завдання про-
грами формування практичних нави-
чок професійної діяльності нами була 

впроваджена послідовна система 
практичних професійно орієнтова-
них занять на клінічній базі кафедри 
загальної і медичної психології НМУ 
імені О.О.Богомольця КДНЗ «Центр 
розвитку дитини «Я+сім´я». Ця си-
стема включає в себе чотири по-
слідовні етапи практичної роботи 
студентів: ознайомлення студентів 
зі структурою, завданнями, особли-
востями та формами роботи центру 
психологічного супроводу дітей з 
особливостями психофізичного роз-
витку; ознайомлення та практичне 
відпрацювання певних методів та 
прийомів психологічного супроводу; 
проведення наукових досліджень, 
відповідно до наукових потреб цен-
тру та професійних інтересів студен-
тів; участь студентів у консультатив-
но-реабілітаційній, методичній та 
організаційній роботі центру.

Таким чином, професійне ста-
новлення лікаря-психолога в проце-
сі додипломної підготовки вимагає 
від студента складної, напруженої 
творчої роботи з розвитку власної 
особистості, вирішення своїх пси-
хологічних проблем, вибору одних 
можливостей і відмови від інших, 
набуття досвіду практичного застосу-
вання фундаментальних знань у прак-
тичній діяльності, оскільки рівень 
професійної майстерності фахівця 
цієї галузі психології великою мірою 
визначається формуванням практич-
них компетенцій як основи успіху 
особистості в оволодінні професій-
ною діяльністю.  Такий підхід орієнто-
ваний на конкурентне співіснування 
майбутнього фахівця у професійному 
оточенні  та забезпечує йому можли-
вість бути інтегрованим і в європей-
ську спільноту.
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Постановка проблеми. Люди 
у кожну мить переживають певні 
емоційні стани – позитивні, негатив-
ні, невизначені. Емоції виникають у 
наслідок задоволення чи незадово-
лення потреб, тобто, у сприятливих 
ситуаціях ми почуваємо піднесення, 
радість, а в несприятливих – тривогу, 
страх, злість. Якщо тривога носить 
конкретний, визначений характер, то 
йдеться про страхи, хворобливу фор-
му яких називають фобією (phobos – 
страх). Freud для позначення тривоги 
та страху використовує один термін 
(angst) і пов’язує ці стани з ситуацією 
небезпеки.

У ситуації тривалого переживання 
тривожного стану людина намага-
ється зменшити напругу. Якщо це не 
вдається зробити самостійно, то вона 
шукає зовнішньої допомоги, зокрема, 
звертається до спеціаліста в галузі 
психології. Тривожні та депресивні 
клієнти мають такі характеристики: 

проявляють специфічну реакцію на 
уявну або невідому раніше небезпе-
ку (на когнітивному, емотивному та 
поведінковому рівні); демонструють 
реактивний стан, пов’язаний з підви-
щенням кров’яного тиску, зміною ро-
боти серцево-судинної системи (скар-
жаться на аритмію, напругу в області 
серця), помічають порушення дихаль-
ної системи; скаржаться на поганий 
сон або безсоння, знижений настрій, 
немотивовану зміну ставлення до ра-
ніше значущих речей та людей.

Щоб вчасно надати адекватну 
психологічну, зокрема, консульта-
тивну допомогу, спеціаліст має бути 
озброєним: необхідною інформаці-
єю про минулий досвід суб›єкта: сто-
сунки в сім’ї, статус в групі, особли-
вості ставлення до нестандартних чи 
неочікуваних ситуацій, сприймання 
зауважень. Обговорення з клієнтом 
його стану у різних ситуаціях має від-
буватись за умови уникнення тиску, 

маніпулятивних технологій, проявля-
ючи терпіння, безоцінне ставлення, 
спостережливість; не варто говорити 
загалом про проблеми інших людей, 
краще зосередитись на переживан-
нях конкретної людини.

Важливо допомогти клієнту від-
найти смислове навантаження ситуа-
ції, що викликає занепокоєння, розі-
братись у причетності до неї самого 
клієнта, значущості для його подаль-
шого життя. Одне з важливих завдань 
– знаходження адекватних способів 
відреагування на небайдужу для клі-
єнта ситуацію. Зауважимо, пошуки 
можуть здійснюватись шляхом моде-
лювання різних реакцій, обговорення 
можливих наслідків та включення різ-
них людей у процес її вирішення.

Виклад основного матеріалу. Пси-
хологічні впливи передбачають певну 
сукупність процедур, спрямованих 
на допомогу людині: у вирішенні осо-
бистісних проблем, прийнятті важли-
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ОСОБИСТОСТІ У СТАНІ ТРИВОГИ: 
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вих рішень стосовно професії, сім’ї, 
особистісного зростання, подоланні 
труднощів у спілкуванні, оптимізації 
професійної діяльності , тобто, мета 
консультування – допомогти клієнту 
зрозуміти, що відбувається в його жит-
ті, усвідомлення перспектив досягнен-
ня життєво важливих цілей та прийня-
ти рішення щодо змін у поведінці.

Психологічні сеанси часто мають 
відбиток великого розмаїття що-
денних життєвих проблем, про які 
ми часто забуваємо, сприймаючи їх 
як другорядні, «звичайні», з якими 
можна справитись «на ходу», не ви-
трачаючи часу та коштів. Людина на-
магається наслідувати тих, з ким вона 
себе ототожнює, усвідомлюючи своє 
місце в суспільстві і закріплюючи гро-
мадську поведінку. Однак це ототож-
нення інколи відбувається стихійно, 
під впливом ситуативних чинників чи 
подій, підсвідомо пригнічуючи власні 
ставлення, інтереси, що виступають 
у формі ціннісних орієнтацій. Гармо-
нізація моральності та активності, 
професійності та громадянської від-
повідальності, прояви дезадаптова-
ності й конформізму, зневіра у влас-
них силах, втрата звичних орієнтирів 
у житті, нездатність до адекватного 
співвіднесення себе з оточенням – 
ось ті проблеми, які стають причи-
нами звернень до екзистенційного 
психолога.

Особливо гостро постають ці 
питання зараз, у період складних 
соціальних конфліктів та реформ, 
коли змінюються орієнтири цілих 
прошарків людей, не говорячи про 
власні індивідуальні переконання 
та переживання. Важливе завдання 
консультанта – повернути клієнта об-
личчям до його власної неповторної 
психології, свого внутрішнього світу. 
Кожна зустріч з клієнтом – це окрема 
історія, яка вимагає індивідуально-
го підходу, особливого поєднання 
форм та методів взаємодії, певного 
енергетичного напруження, профе-
сійних знань. Саме тому неможливо у 
консультуванні передбачити «схему» 
роботи, можна лише пропонувати 
до розгляду варіанти, підходи, які за 
конкретних умов можуть привести 
до задоволення запиту, активізувати 
чи полегшити професійний пошук.

Особливої уваги потребують 

клієнти, котрі пережили втрату. Це 
може бути фізична втрата когось із 
близьких, зрада коханої людини, роз-
лучення тощо. Характерні симптоми: 
переживання спустошення, відчаю, 
самотності, страху, тривоги, фру-
страції. Людині здається, що життя 
втратило свою привабливість, тому 
з’являються нав’язливі думки про 
суїцид або прагнення до необгрун-
тованого, часто безглуздого ризику 
(«героїчний суїцид»).

Характерна риса для таких клієн-
тів – втрата внутрішньої рівноваги. 
Саме тому головне завдання пси-
холога – відновлення внутрішньо 
особистісного спокою, зниження 
невротичної тривоги та болю шля-
хом посилення автономності та зна-
ходження нових смислів існування з 
тенденцією до самоактуалізації.Часто 
спостерігається стан фрустрації («Все 
втрачено»), загострюється сенситив-
ність. Клієнти 20-40 – річного віку біль-
ше схильні до критичного ставлення, 
звинувачуючи всіх у своїх втратах. По-
мічаються такі симптоми: знижується 
працездатність, з’являються симпто-
ми безсоння, репресивності, часто 
спостерігається потяг до алкоголю. У 
жінок поведінка у ситуації розлучення 
чи смерті близьких залежить від типу 
акцентуації (наприклад, істерички 
багато плачуть, демонструють спро-
би суїциду). Як чоловіки, так і жінки 
у кризовій ситуації «включаються» у 
власні сценарії, регресують у дитя-
чо-батьківські стосунки та потребують 
розуміння, психологічної підтримки, 
можливості демонструвати справжні 
емоції. Загостренню кризи сприяють 
такі риси як конформність, несамо-
стійність, сенситивність, тривожність, 
астенічність. Тому до таких клієнтів 
потрібно проявляти особливе тепло, 
поступово посилюючи позицію Дорос-
лого та моделюючи альтернативну по-
ведінку.

Мета консультативної зустрічі – 
переорієнтувати клієнта на сприйнят-
тя важкої втрати чи очікуваної смерті 
як на реальність (а не покарання). 
Очевидно, що для такої роботи по-
трібна певна мужність та зрілість са-
мого консультанта. 

Варто пам’ятати про суїцидальні 
наміри, які часто можуть прихову-
ватись, тамуватись клієнтом у стані 

горя. Однак, консультанти-практики 
відзначають, що напередодні суїци-
дальних намірів люди часто розпові-
дають про це іншим, при цьому бага-
торазово повторюють про:

– «неможливість та непотрібність 
такого існування»;

– «втрату інтересу до життя, що 
стало жахливим»;

– «втрату близьких, значущих лю-
дей, без яких життя втратило сенс, 
приносить лише страждання»;

– «залежність свого існування від 
волі чи бажання інших».

Консультанти, орієнтовані на ек-
зистенційну психологію, відзначають 
ефективність роботи з депресивними 
клієнтами, котрі переконані у своїй «не-
повноцінності», проявляють низьку са-
мооцінку, схильні гостро переживати 
прови   ну, у результаті чого уникають 
відкритих стосунків, демонструють ре-
активність, суїцидальні спроби. 

Приклад із практики. До психо-
лога звернулась 25-річна дівчина з 
проханням надати допомогу своїй 
молодшій сестрі (18 років), яка на-
магалась покінчити життя самогуб-
ством (робила спробу вистрибнути 
з вікна). У процесі розмови стало зро-
зуміло, що дівчата залишились одні 
(батько пішов з сім’ї раніше, кілька 
років назад померла мама). Старша 
сестра переживала вину з приводу 
того, що вийшла заміж і проживала 
з чоловіком окремо. Вона намага-
лась допомагати сестрі матеріально, 
а також готувала обіди, прибирала 
тощо. Незважаючи на всі її старання, 
молодша сестра, на її думку, пережи-
вала глибоку депресію, пропускала 
заняття у технікумі, не хотіла жити.

Методи та технології консульту-
вання. У результаті екзистенційно 
спрямованого особистісного кон-
сультування відкривається доступ 
до заблокованих, закритих енер-
гетичних ресурсів. Це відбувається 
шляхом усвідомлення ситуативності 
подій, зміщення акцентів із випадко-
вих малозначущих життєвих ситуацій 
на глибоко мотивовані передбачува-
ні вчинки. Про глибину переживань 
клієнта можна судити шляхом спо-
стереження за тілесними проявами, 
соматичними реакціями. Унаслідок 
реалізації механізму емпатії психо-
логічні проблеми клієнта емоційно 
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відгукуються у консультанта. Йдеть-
ся про психосоматичний резонанс – 
відгук у тілі терапевта на процеси та 
реакції, що відбуваються в тілесній 
сфері клієнта у процесі психотерапії.

Важливим напрямком роботи 
консультанта в рамках екзистенцій-
ного напрямку є пошуки перспектив, 
нових сенсів існування встановлення 
індивідуальних меж впливу, щоб пе-
редбачити можливі невдачі. Техноло-
гії роботи даного напрямку успішно 
використовують у роботі з клієнтами, 
котрі пережили втрату, страждають 
від важкого захворювання, пережива-
ють вікову чи глибоку життєву кризу.

Зустріч з психологом має полег-
шити суїцидальним клієнтам «пере-
хід» від гострої фази усвідомлення 
прожитої події до стану ремісії, по-
вернення до свого «Я», прийняття 
себе – недосконалого, особливого, 
неповторного, вартого життя. За-
галом, вважається, що у результаті 
вдалої психологічної допомоги клі-
єнт повертається до звичного життя, 
спілкується з близьким оточенням, 
влаштовується на роботу або ж нав-
чання, знаходить нових друзів.

Особистість – це здійснення про-
цесу життя в вільному, соціально ін-
тегрованому індивідуумі, наділено-
му духовним началом (Ялом, 1999). 
При цьому виділяють екзистенційні 
пограничні проблеми – смерть, ізо-
ляцію, свободу і безглуздість (поз-
бавлення смислу). Свобода – це ос-
новний принцип, обов’язкова умова 
існування особистості і одночасно 
її складова. Здоровий глузд може 
стримувати імпульси, підтримати 
їх в стані рівноваги, поки не буде 
зроблено рішення на користь од-
ного з них. Наявність творчих мож-
ливостей, рівносильних свободі, є 
головною властивістю, що визначає 
особистість. Переживання свободи 
сприяє особистісному зростанню. 
Чим здоровішою стає людина, тим 
вільніше вона творить себе з життє-
вого матеріалу, і тим більшого по-
тенціалу набуває свобода. 

Таким чином, допомагаючи клієн-
ту подолати особистісну проблему, 
консультант допомагає стати більш 
вільним. Однак варто пояснити йому 
складний механізм прийняття рі-
шень, коли слід враховувати весь по-

передній досвід і вплив всіх факторів 
підсвідомості, що допоможе клієнту 
усвідомити і навчитись використову-
вати можливості вільного існування. 
Окрім того, особистість – це, перш 
за все, індивідуальність, включена в 
соціум, наділена певним рівнем ду-
ховності і соціальної інтегрованості.

Головна мета консультування: 
досягнути того, щоб особистість 
почала жити для себе, своє життя. 
Важливо враховувати протистоян-
ня клієнтів внутрішнім конфліктам і 
здатність миритись з ними; стратегії 
захисту і стратегія ухиляння, звіль-
нення у клієнтів здатності бажати, 
розвиток здатності проявляти співп-
ереживання, вольові якості та праг-
нення приймати рішення.

Екзистенційне консультування 
як деякий погляд на людське існу-
вання (однак, це не строга система), 
передбачає неприйняття механічних 
підходів. Клієнт тут представлений, 
як індивідуум, який зіткнувся з такою 
реальністю, в якій є місце внутрішнім 
конфліктам. Використання підходу 
можливе також і в екстремальній 
ситуації. Консультативні завдання до 
роботи з переживанням людиною по-
чуття тривоги, викликаної ізоляцією: 
протистояння ізоляції, визначення 
механізмів захисту і розвитку міжо-
собистісної патології, динаміку сто-
сунків “консультант-клієнт”.

Екзистенційна модель механізмів 
захисту: усвідомлення максимальної 
стурбованості (це здійснюється на 
певному рівні внутрішнього конфлік-
ту); тривога; механізм захисту (тут 
визнаються як звичайні механізми, 
типу проекції, так і специфічні меха-
нізми від кожного з видів тривог). 
консультування характерним є са-
морозкриття консультанта. В ході 
індивідуального консультування 
враховують сформованість певних 
видів захистів ( від тривоги, пов’яза-
ної зі смертю, свободою, ізоляцією, 
в ситуації відсутності смислів). 

Підхід використовується і в гру-
повому консультуванні: сьогодні 
методи групової терапії мають най-
різноманітніше спрямування (ре-
лігійні общини, трудові колективи, 
психотренінги, «групи зустрічей»). 
Однозначно можна сказати, що ви-
рішення проблеми може увінчатись 

успіхом за умови прийняття спільно 
розробленої програми, де мають 
бути задіяні зацікавлені близькі люди 
(сім’я), соціальні працівники.

Стосунки консультант і клієнта 
можна характеризувати, як: присут-
ність, аутентичність, відданість, від-
сутність контрпереносів. У процесі 
терапії підтримується прагнення клі-
єнта до пошуків смислу, реалістичне 
бачення свого життя, усвідомленість 
того, що лишилось у минулому, а та-
кож пошуки джерел (ресурсів) життя. 

В. Франкл запропонував техніку 
парадоксальної інтенції, котра ви-
магає від клієнта спеціального вико-
нання тих дій, яких він намагається 
уникати (Франкл,1990). Це дозволяє 
(особливо використовуючи гумор) 
відмежуватись від неприємної си-
туації. У своїй практиці доводилось 
спостерігати зацікавленість клієнтів 
подібними випадками. Саме тому 
вдалими вважаю спроби описувати 
психологічні історії, які могли стати 
прикладом сміливого рішення, від-
повідальності чи мотивацією до по-
шуку нових сенсів у житті.

Екзистенційний консультант 
має підвести клієнта до такого 
стану, коли той перестане тікати 
від реальності або боротись з нею, 
перебільшуючи її значення. В резуль-
таті таких сеансів – симптоми за-
лежності від ситуації стають більш 
слабкими або й зовсім зникають. При 
такому підході важливо фокусувати 
увагу на своїх переживаннях. Будучи 
глибоко філософським, екзистенцій-
не консультування прагне допомог-
ти людині переживати своє існуван-
ня як справжнє, усвідомлювати свій 
потенціал і те, як його можна повно-
цінно реалізувати, не відкладаючи на 
невизначений час.

У практиці психологічної допомо-
ги ми рекомендуємо такі прийоми 
та методи: робота з темою «недов-
говічності» існування (це нормаль-
но і характерне для всіх); самороз-
криття консультанта (його досвіду 
переживання кризових ситуацій, 
озвучення своїх думок і почуттів у 
процесі сприйняття даної ситуації); 
обговорення актуальних аспектів та 
сфер життя у даній ситуації; зіткнення 
клієнта з проблемою ізоляції; фасилі-
тація прийняття рішень (робота з по-
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чуттями щодо пригнічення клієнтом 
своїх можливостей); навчання азбуці 
довіри та розвиток інтимності; пе-
рейменування клієнтом власних про-
блем, виявлення реальних перешкод 
до видужання.

Консультування передбачає про-
довження роботи дома – у напрям-
ку пошуків нових смислів існуван-
ня та способів реалізації значущих 
життєвих цілей. Прагнення смислу 
– це фундаментальна мотиваційна 
сила: люди потребують напружено-
го устремління до смислів, вартих їх 
існування, а не станів, позбавлених 
напруги (Франкл, 1990). У випадку 
фрустрації смислу існування наступає 
стан апатії, «екзистенційний вакуум». 
Останній може призвести до нооген-
ного неврозу чи невротичної тріади: 
депресії (до самогубства), наркома-
нії, агресії. Такий стан може підтриму-
ватись втратою традицій і суспільних 
цінностей, пригніченням власної ду-
ховності, втечею від відповідальності 
та невротизацією суспільства.

Етапи та методи роботи з клієнта-
ми після травми у процесі  реабіліта-
ції передбачає:

– усвідомлення актуального пси-
хічного стану (наприклад, екзистен-
ційного вакууму) та переформулю-
вання проблеми; доведення клієнту, 
що екзистенційний відчай – скоріше 
досягнення, ніж невроз, це – глибина, 
а не поверховість;

– поглиблення екзистенційного 
стану. Методичні прийоми: пояснен-

ня, пропозиція «максимум» (жити 
так, ніби життя дароване вдруге); 
використання порівнянь (життя уяв-
ляється як картини, що знімаються 
на кіноплівку); пропонується уявити 
себе скульптором, який обмежений 
у часі;

– концентрацію уваги на пошуках 
нового смислу життя: підведення 
клієнтів до усвідомлення своєї від-
повідальності за знаходження нових 
орієнтирів; вислуховування голосу 
свого внутрішнього «Я» (постановка 
та відповідь на запитання про можли-
ві успіхи та потенціал); розширення 
діапазону джерел смислів існування; 
використання логограми (загострен-
ня конфліктних ситуацій шляхом 
уведення нових джерел інформації); 
аналіз сновидінь для виявлення при-
гнічених джерел духовності.

На всіх етапах роботи ми вико-
ристовували спеціальні методи екз-
ситенційної парадигми та поєднували 
їх з іншими методами (зокрема, тран-
зактного аналізу):

– парадоксальної інтенції (клієн-
там з обесивно-компульсивними роз-
ладами та фобіями пропонують роби-
ти те, чого вони найбільше бояться);

– дерефлексії (у ситуації компуль-
сивної тенденції до самоспостере-
ження): клієнтам пропонується пере-
ключити увагу зі спостереження за 
фобічним актом на щось інше, менш 
болюче;

– аналіз его-станів та життєвих сце-
наріїв (виокремлюються батьківські 

посилання та накази, переглядаються 
власні цінності, приймаються нові рі-
шення щодо подальшого життя).

У процесі консультування реко-
мендується враховувати стан клієн-
та, чергуючи активні методи консуль-
тування з роботою, спрямованою на 
релаксацію, активний відпочинок, 
відновлення втрачених сил, понов-
лення енергетичних ресурсів та ак-
тивний пошук роботи, нових профе-
сійних орієнтирів. 

Висновки. Гуманістичний і прогре-
сивний психолог має поважати вільний 
вибір як дорослого, так і дитини. Мож-
ливість вибору викликає почуття за-
доволення, гордості, відповідальність 
за власне життя. Завдання психолога 
– лише скоординувати запити і можли-
вості, допомогти усвідомити адекват-
ність в обраному довкіллі, сформувати 
потребу в любові – до всього живого, 
до природи, буття, до самого себе. 

Психолог має допомогти усвідо-
мити суб’єктивну цінність людського 
існування, а також власне бачення і 
сенс в бутті людства загалом. Втрата 
ціннісних орієнтацій може привести 
не просто до зубожіння і депресії, а 
вивести у світ духовного вакууму, не-
свободи, залежності від ситуативних 
дешевих орієнтирів заради примар-
ного спокою та матеріального благо-
получчя І тут важливо не розгубити 
себе, віднайти свій центр, свою спе-
цифіку. Таке складне завдання вима-
гає витрати неабияких душевних сил 
і від самого спеціаліста-психолога. 
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Вступ. Стаття піднімає важливі пи-
тання мотиваційно-смислових аспек-
тів глибинного пізнання, що спира-
ється на спонтанну активність психіки 
суб’єкта (в її цілісності «свідоме / не-
свідоме»). Глибинне пізнання спира-
ється на функції архетипу, який несе 
мудрість поколінь, тобто синтезує в 
собі архаїчний спадок, і тому умовно 
його можна назвати «універсальним 
“вирішувачем” психологічних про-
блем» людини. Архетип відіграє про-
відну роль в перекодуванні ідеальної 
субстанції в матеріалізовану при збе-
реженні інформаційних еквівалентів. 

Це доводить актуальність питання 
дослідження енергетично-мотивацій-
ного потенціалу архетипної символі-
ки. Є підстави стверджувати, що саме 
архетип зумовлює об’єктивування 
архаїзмів в площину спостереження, 
пізнання яких (в рамках АСПП) вима-
гає забезпечення діалогічності ана-
літичного процесу. Синтез архаїзмів 
з архетипними здібностями психіки 
фактично символізує зв’язок мину-
лого із теперішнім.

Методи. Провідним методом є 
активне соціально-психологічне пі-
знання, в якому особлива функція 

відводиться діалогу, а саме: діалог 
«оживлює» обраний суб’єктом пре-
зентант, тобто сприяє наповненню 
його емотивно неповторним зміс-
том; сприяє об’єднанню «свідомого 
і несвідомого» в спонтанній актив-
ності; передбачає прерогативу актив-
ності респондента і «слідування за 
ним» психолога; сприяє накопиченню 
поведінкового матеріалу для його 
подальшої інтерпретації, що здат-
на об’єктивувати невідомі чинники, 
завдяки їхній ітеративності та непов-
торності. АСПП спирається на візуа-
лізовану самопрезентацію суб’єкта; 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
МЕТОДОЛОГІЇ ТА ПРАКТИКИ 
ГЛИБИННОГО ПІЗНАННЯ ПСИХІКИ

Класичний психоаналіз вибудовував дослідження на вільних асоціаціях, тлумаченні 
сновидінь тощо, психодинамічне ж дослідження орієнтоване на пізнання внутрішніх 
тенденцій психіки за умов свідомої самоактивності суб’єкта, яка передбачає опосе-
редкування допоміжними опредметненими засобами (камені, ліпка, іграшки, психома-
люнки, репродукції художніх полотен тощо). При цьому людина не обмежена в тому, 
що саме вона «моделює», які засоби (із запропонованих) обирає, тобто присутня орі-
єнтованість на пізнання внутрішнього побудження (імпульсу) до дії, в межах принци-
пів функціонування груп АСПП.

Ключові слова: психоаналіз, психокорекція, АСПП, методологія, візуалізовані пре-
зентанти, мотиваційно-смислові аспекти глибинного пізнання.

Actual problems of methodology and practice of deep knowledge of the psyche
Classical psychoanalysis constructed studies on free associations, the interpretation of 

dreams, etc., the psychodynamic study is oriented on the cognition of internal trends of the 
psyche under conditions of conscious self-activity of the subject, which involves mediation by 
auxiliary objective means (stones, toys, psychodrawings, reproductions of artistic canvases, 
etc.). At the same time, the person is not limited to what she “models”, which means (from the 
offered) chooses, that is, there is an orientation towards the cognition of internal stimulation 
(impulse) to action, within the principles of the functioning of the groups ASPC.

Key words: psychoanalysis, psychocorrection, ASPC, methodology, visualized presenters, 
motivational-semantic aspects of deep cognition.
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найчастіше використовуються психо-
малюнки, репродукції художніх поло-
тен, іграшки, камені тощо.

Виклад основного матеріалу. 
Якщо звернутися до категорії «мо-
тив» (англ. – incentive), то він трак-
тується як «матеріальний або іде-
альний “предмет”, який спонукає і 
спрямовує на себе діяльність люди-
ни, заради чого вона відбувається» 
[2, с. 371]. Відомо, що у людини мо-
жуть виникати стани спонукання до 
активності (потягу) без усвідомлен-
ня мотиву. До мотивів відносяться 
потреби і інстинкти, потяги і емоції, 
установки та ідеали. Сфера пізнання 
мотиву в діяльнісному підході зв’язу-
ється з «опредметненою потребою» 
(О. Леонтьєв). У глибинному пізнанні 
«опредметнення» є базовою (висхід-
ною) умовою, але лише як форма 
актуалізації архетипних здібностей 
психіки до перекодування психічної 
(ідеальної) реальності в опредмет-
нену, зі збереженням інформаційних 
еквівалентів. Така здатність архети-
пу відкриває перспективи солідари-
зації з біхевіоральним напрямком, 
що стверджує: «науково пізнавати 
можна лише те, що заявило про себе 
назовні», тобто в площину спостере-
ження.

Відмінною рисою глибинного пі-
знання є його центрування на об’єк-
тивуванні тих мотивів, які не можуть 
заявити про себе прямолінійно*. Ме-
тод АСПП практикує непрямі форми 
актуалізації внутрішніх, латентних 
мотивів. Цим глибинне розуміння 
мотиву кардинально відрізняється 
від біхевіоральної позиції, орієнто-
ваної на безпосередню актуалізацію 
біологічних інстинктів, що каталізу-
ються і одночасно контролюються 
дослідником, по типу «стимул → 
реакція» (S →R). Отже, розуміння 
мотиву О. Леонтьєвим як «опред-
метненої потреби» представляє для 
нас інтерес з позиції можливостей 
представництва назовні латентно-

* Через: придушення, витіснення потягів 
під пресингом соціальних обмежень і цен-
зорського контролю інстанції Супер-Его, що 
забезпечує активність опорів.

го (внутрішнього) мотиву в його пе-
рекодуванні у візуалізовані-символічні 
форми. У глибинному пізнанні немає 
прямолінійних шляхів стимулюван-
ня прихованих, латентних потреб, 
чим і відрізняється психоаналітич-
ний процес пізнання психіки від ін-
ших наукових напрямків. Спонтанна 
активність людини, об’єктивується 
назовні, в процесі розв’язання двох 
задач: заявити про себе (виявитися) 
і зберегти власне інкогніто. Тому про-
цес глибинного пізнання пов’язаний 
з мистецтвом декодування «інфор-
маційних еквівалентів», які репре-
зентують смисл мотиву.

Разом з тим, якщо за кадром за-
лишити «семантику декодування», то 
глибинний процес постане як звіль-
нення психіки від енергетичних осе-
редків, що стимулюють активність 
неконтрольовану «Я», яка лише по-
бічно узгоджується з детермінантами 
поведінки «тут і зараз». Пізнати остан-
ні ми можемо лише за опосередкова-
ними інформаційним «вісникам», що 
з’являються в процесі діалогічної вза-
ємодії з респондентом.

Важливо враховувати, що несві-
доме буває різних видів: репродук-
тивне – сформовані навички пове-
дінки, які енергетично полегшують 
людині життя; передсвідоме – ґрунту-
ється на синтезі витіснених імпульсів; 
справжнє несвідоме – Ід, вроджена 
інстанція-вмістилище потягів.

До формування передсвідомого 
причетна підструктура психіки – Су-
пер-Его), яка зумовлює витіснення зі 
свідомості потягів, які суперечать «Я» 
(Его). Так онтологічно складаються 
механізми мотивації, що стимулю-
ють спонтанну активність, неконтро-
льовану свідомістю. «Ці змісти і дії не 
входять в актуальне поле свідомого і 
тому є несвідомими» [4, с. 350].

Зупинимося на головній різно-
видності несвідомого – Ід, яка задає 
енергетичну потентність психіки. Ця 
інстанція стимулює мотивацію шля-
хом актуалізації потягів в життєдіяль-
ності суб’єкта, які вона [Ід] фактично 
і представляє. Імпульс потягу – це 

«динаміка потягу, або, інакше, потя-
гу, що виявляє активність через пев-
не внутрішнє спонукання» [4, с. 163]. 
Сам собою потяг – це «динамічний 
процес, при якому деякий тиск (енер-
гетичний заряд) підштовхує організм 
до певної мети ... об’єкту потягу» [4, 
с. 77]. Ід – успадкована інстинктив-
на підструктура психіки, резервуар 
енергії.

У глибинно-психодинамічному 
ключі ми працюємо зі сферою перед-
свідомості, яка базується на витіс-
нених потребах, що зумовлює спів-
віднесеність мотиву з потребою. У 
традиційному розумінні мотивація 
більше залежна від зовнішніх «пропо-
зицій», тому опосередковані шляхи 
вивчення її співвіднесеності з потре-
бою залишалися поза дослідницькою 
увагою. Ми враховуємо той факт, що 
витіснені осередки енергії «не стоять 
на місці», вони іррадіюють і синтезу-
ються в процесі домінантної конку-
рентності енергетичних пріоритетів. 
Результат їхнього синтезу відобра-
жає введена нами в науковий обіг ка-
тегорія «позадосвідне» (див.: [1; 13]), 
яка пов’язана з базальною формою 
психологічних захистів (див.: [1]). 

Важливо відзначити, що навіть в 
діяльнісному підході вказувалося на 
складність прямолінійного розпізна-
вання потреби по мотиву, зокрема, 
що: «діяльність може бути полімоти-
вованою; вона може побуджуватись 
декількома потребами» [5, с. 20]. В 
умовах полімотивованості важли-
во виділити провідний мотив (див.: 
[7]). У мотиві, крім спонукання і 
спрямування активності, виникає, 
як вказував О. Леонтьєв, особлива 
смислотворна функція, яка знайшла 
вираження в «особистісному смис-
лі» як «усвідомленому внутрішньому 
виправданні діяльності» [2, с. 371]. 
Завдяки прогресивним поглядам 
Л. Виготського і О. Леонтьєва смисл 
був переміщений зі сфери свідомого 
на майданчик життя, що було про-
гресивним початком наближення ро-
зуміння психіки до її цілісності – «сві-
доме / несвідоме».
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Разом з тим, смисл в діяльнісному 

підході прийнято визначати як «ре-
зультат відображення суб’єктом від-
носин, що існують між ним і тим, на 
що спрямовані його дії ... саме став-
лення мотиву до мети породжує осо-
бистісний смисл за О. М. Леонтьєвим» 
[2, с. 623]. Д. Леонтьєв уточнює: «... 
смислові структури є перетвореними 
формами життєвих відносин суб’єк-
та» [6, с. 126]. Виходячи з представ-
леного вище визначення сенсу, ми 
відчуваємо нічим не заповнену про-
галину між методами, спрямованими 
на пізнання мотивації свідомості, і 
методами пізнання психіки на базо-
во іншій платформі, з урахуванням 
невід’ємності функціонування сфер 
свідомого і несвідомого. Останнє пе-
редбачає вже іншу постановку заяв-
леної проблеми, пов’язану не стільки 
з відношенням (що є прерогативою 
свідомості), як із категорією співвід-
несеності смислових параметрів от-
риманого поведінкового матеріалу, в 
якому завжди актуалізується несвідо-
ме. Те, що зазначеним вище вченим 
вдалося «відліпити смисл від свідомо-
сті», виявилося недостатнім, щоб спів-
віднести його з контекстом цілісності 
психіки (свідоме / несвідоме).

Глибинне пізнання мотивації 
активності суб’єкта стикається з 
незвичними для академічного до-
слідника труднощами: відсутністю 
прямолінійної спостережливості по-
треб, у зв’язку з їхньою латентністю. 
Останнє зумовлено витісненням, у 
зв’язку з невідповідністю потреб цен-
зорським вимогам Супер-Его. В тако-
му випадку потреби не усвідомлю-
ються суб’єктом, вони знаходяться 
під блоками опорів, що виключають 
будь-яку пряму дотичність до них. 
Психологічний захист відводить лю-
дину в бажані ілюзії шляхом відступу 
від реальності. Як наслідок, взаємо-
зв’язок «потреба і мета» втрачає 
стійкість, що зумовило необхідність 
введення нами опосередкованих, 
контекстних шляхів пізнання.

Розуміння енергетичного потенці-
алу системи психологічних захистів 

передбачає розуміння мотивів, зокре-
ма «провідного мотиву». Вирішити 
цю проблему можна лише за умови 
розмикання «хибного кола», що по-
роджується захистами, до яких відно-
ситься «витіснення» і «опір». Оскільки 
захисти задають суб’єктивізм психіки 
з супутньою деформацією соціаль-
но-перцептивної реальності, це зумо-
вило необхідність запровадження в 
дослідницькому процесі об’єктивних 
(візуалізованих) засобів, здатних на-
близити глибинне пізнання до «мови» 
несвідомого. До опредметнених за-
собів відносяться: малюнок (в різних 
варіаціях), ліплення, моделювання 
з каменів тощо. Опосередкованість 
процесу АСПП відповідає необхідно-
сті забезпечення об’єктивності нау-
ково-глибинного пізнання мотивацій-
но-архетипного потенціалу психіки, 
який виявляється за умови спонтанно-
го вибору суб’єктом опредметнених 
засобів самопрезентації.

Дослідницька площина стосу-
ється можливостей психіки пере-
кодування ідеального змісту в оп-
редметнені засоби зі збереженням 
інформаційних еквівалентів [15]. 
Більш докладно зупинимося на смис-
лах, що зберігають інваріантність в 
архаїзмах, в їхній здатності бути «над 
конкретикою образу».

Відомо, що будь-який текст – но-
сій смислів. У діалогічній взаємодії 
(«П↔Р») глибинно-пізнавального 
про цесу послідовно напрацьовують-
ся окремі ланки, інтерпретація яких 
дозволяє об’єктивувати їхній зміст. 
«Текст» в АСПП – це метафора, що 
означає лише інтерпретаційні акор-
ди блоків поведінкового фактажу, 
отриманого в діалогічній взаємодії. 
«Текст» еволюціонує в залежності від 
підсумовування інформаційно-діало-
гічних «па» з характерною для них 
гнучкістю, рухливістю, динамічністю, 
здатністю до зміни. Тому визначен-
ня смислу в АСПП відбувається на 
основі співвіднесеності інформацій-
них одиниць* діалогічної взаємодії, а 

* «Запитання – відповідь» і їхня сукупність 
у темпоральному форматі.

не на готовому тексті, як це власти-
во герменевтиці. У цьому полягає 
принципова особливість визначення 
смислових мотиваційно-латентних 
факторів глибинного пізнання. Рес-
пондент має свободу спонтанного 
реагування, яким фактично вислов-
лює ставлення до семантики питань 
психолога, а не до «тексту». Питання 
каталізують активність лише в разі ді-
агностичної відповідності смисловим 
параметрам відповідей респонден-
та, що створює смислову кореляцій-
ну відповідність взаємодії в системі 
«П↔Р».

Активне соціально-психологічне 
пізнання можна назвати мотивацій-
но-глибинним процесом, який сприяє 
розширенню обізнаності «Я» шляхом 
удосконалення самоусвідомлення. 
Це і пояснює необхідність спонтан-
ності поведінки учасників АСПП, що 
створює передумови для пізнання 
внутрішньої (латентної) їхнньої де-
термінації. У взаємодії психолога з 
респондентом пріоритетним є ініціа-
тива респондента, і психолог «слідує 
за ним», виходячи з постулату, що 
«психіка знає все» (не знає лише «Я»). 
Ми солідаризуємось з У. Джемсом в 
тому, що «наше Я подвійне: з одного 
боку, пізнає, а з іншого – створює піз-
навальну платформу» [3, с. 135]. З од-
ного боку Я, а з іншого – психіка в її 
цілісності (свідоме / несвідоме). Тому 
вся система активного соціально-пси-
хологічного пізнання сприяє розвит-
ку рефлексивних здібностей суб’єкта 
і розширенню його самоусвідомлен-
ня. Онтологічний і філогенетичний 
багажі нероздільні і знаходяться в 
інтегративно-архетипній єдності, 
що виражає образно-візуалізована 
репрезентація смислових параметрів 
психіки.

Важливо підкреслити, що став-
лення суб’єкта до усього що відбува-
ється має значення для адекватності 
сприйняття проміжних відповідей на 
питання психолога. Ставлячи питання 
психолог спирається на синтез семан-
тики ланок діалогу і співвіднесеність 
їх з усім попереднім діалогічним ма-
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теріалом. Категорія «співвіднесено-
сті» орієнтована на інформаційний 
синтез ланок діалогічного ланцюжка 
сукупного поведінкового матеріа-
лу, отриманого в безперервній вза-
ємодії «П↔Р». Діалогічний процес 
включає латентну інтегрованість ак-
тивності поведінки суб’єкта з арха-
їчними змістами, що презентуються 
в архетипних символах. Ланцюжок 
«запитання – відповідь» вибудовуєть-
ся в процесуальній діагностиці, яка є 
базовою для АСПП при забезпеченні 
темпоральності (часової протяжно-
сті) діагностико-корекційного діало-
гу, що спирається на об’єктивність 
допоміжних, опредметнених засо-
бів. Весь процес АСПП підпорядкова-
ний закону позитивної дезінтеграції 
психіки суб’єкта та вторинної її ін-
теграції на більш високому рівні роз-
витку [13].

Основою досліджень є не лише 
психодинамічна теорія (в її вимогах 
до методологічно-професійної куль-
тури ведення діалогу), а й «жива» 
емпірична канва відповідей респон-
дента на поставлені питання та 
можливості прочитування їхніх смис-
лів. У цьому полягає головна цінність 
діалогічності процесуальності діа-
гностики в АСПП, що спирається на 
архетипно-психологічний потенціал 
людини перекодування ідеальних 
(психічних) реальностей в матеріалі-
зовані, що може виявити енергетич-
ну пріоритетність, домінантність пев-
них аспектів психіки.

Виходячи з викладеного вище, 
глибинне пізнання враховує той факт, 
що несвідоме не піддається пізнанню 
за «один раз», тому важливо забез-
печити порційність і багаторівневість 
діагностико-корекційного процесу, 
залежного від здатності ведучого 
психолога імовірнісного прогнозу-
вання. Питання психолога актуалізує 
імпульс (поштовх енергії) зі сфери не-
свідомого («з іншої сфери»), що в су-
купності задає перспективу пізнання 
стабілізованого, мотиваційно-смис-
лового базису активності суб’єкта. 
Присутня залежність питань психо-

лога як від відповідей респондента, 
так і від узагальнення вже наявного 
діалогічного матеріалу. «Нитка Арі-
адни» в цьому випадку залежить від 
методологічної грамотності психо-
лога, його чутливості до смислів (діа-
гностичної точності їхнього «прочиту-
вання») і, відповідно, від коректності 
постановки питань в обхід опорам. 
Адекватність глибинного пізнання пе-
редбачає розуміння як «невід’ємно-
сті» сфер свідомого та несвідомого 
(що зведено нами в ранг принципу), 
так і функціональної їхньої асиме-
тричності (див.: [8; 17]).

Багаторічний досвід глибинно-ко-
рекційного пізнання психіки дово-
дить, що оптимальність вивчення 
мотиваційно-смислових її параметрів 
ґрунтується на діалогічній взаємодії 
психолога з респондентом («П↔Р») 
з опорою на його опосередкованість 
візуалізованими засобами репрезен-
тації суб’єкта. Опредметнені «поміч-
ники» проходять шлях «пожвавлен-
ня», що сприяє їхньому наповненню 
емотивно-значущим, індивідуалізо-
ваним змістом. В результаті презен-
тант трансформується в посередни-
ка (репрезентанта) між свідомим і 
несвідомим, що оптимізує глибинне 
пізнання. Важливо пам’ятати, що 
сфера несвідомого «не терпить» до-
слідної прямолінійності і однознач-
ності. Глибинне пізнання спирається 
на символізацію, метафоризацію, 
опредметненість, опосередкова-
ність, порційність і багаторівневість 
діалогічної взаємодії, яка каталізу-
ється імовірнісним прогнозуванням 
психолога в процесуальній діагнос-
тиці в єдності з психокорекцією. При 
цьому динаміка глибинного пізнання 
корелюється з пріоритетністю моти-
ваційно-енергетичних детермінант, 
які задають спонтанну активність рес-
пондента.

В цілому ж процес АСПП передба-
чає динаміку: від полізначності – до 
однозначності; від символізації – 
до зна ковості; від метафоричності 
– до понятійності, з інтерпретацій-
но-узагальнювальними підсумками 

в цілісності діалогічного ланцюга 
«П↔Р».

Об’єктом пізнання в АСПП є пси-
хіка конкретної людини в індивідуа-
лізованій її цілісності, що виявляється 
в чуттєво-емоційній формі з викорис-
танням опредметненої візуалізова-
ної репрезентації суб’єкта.

Корабель глибинного пізнання по-
стійно наштовхується на рифи суб’єк-
тивізму свідомості респондента, 
його опори, які нівелюються у випад-
ку розкриття їхніх глибинних витоків. 
«Просто так» в психіці суб’єкта нічо-
го не відбувається, тому досліджен-
ня латентного детермінування – це 
шлях до розширення самоусвідом-
лення і аутопсихокорекції. Діагности-
ка та корекція в АСПП незмінно йдуть 
разом відповідно до вимог провідних 
механізмів (законів): позитивної де-
зінтеграції психіки і вторинної її ін-
теграції на більш високому рівні пси-
хічного розвитку суб’єкта [10].

Узагальнюючи сказане вище, ви-
значимо основні вимоги до процесу 
глибинного пізнання психіки, включа-
ючи і психолога:

· володіння ведучим психологом 
АСПП методологією, що відповідає 
психодинамічній теорії [13];

· підпорядкованість усього проце-
су АСПП законам «позитивної дезінте-
грації та вторинної інтеграції психіки 
на більш високому рівні розвитку»;

· відповідність групової взаємодії 
в АСПП принципам корекційної прак-
тики гуманістичного спрямування;

· врахування специфіки свідомої і 
несвідомої сфер в їхній функціональ-
ній асиметричності і одночасно – не-
від’ємності;

· відповідність процесу АСПП 
принципам додатковості (принцип «з 
іншого» і «невід’ємність сфер свідо-
мого та несвідомого») [8];

· введення опредметнених засо-
бів на умовах мимовільного (і необ-
меженого за кількістю) їхнього вибо-
ру учасниками АСПП [12; 11]; 

· визначення респондентом по-
рядку розгляду малюнків (авторських 
чи репродукцій художніх полотен) [8];
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· діалогічна взаємодія психолога 

з респондентом («П↔Р») з пріори-
тетністю висловлювань респондента 
(«слідування» за ним) [16];

· вміння психолога здійснювати 
інтерпретацію діалогічного матеріа-
лу (проміжну і підсумкову – в залеж-
ності від корекційної можливості);

· поєднання в роботі різних мето-
дичних прийомів (аналізу малюнків, 
моделювання з каменів, психодрами 
тощо) відповідно до потреб об’єкти-
вування тих чи інших аспектів психіки 
респондента, що об’єднуються за-
гальною канвою діагностико-корек-
ційного процесу;

· пробудження в процесі аналізу 
поведінкового матеріалу тенденції 
«до життя», інстинкту самозбережен-
ня, який приглушується деструктив-
ними тенденціями, що каталізуються 
особистісними проблемами суб’єкта 
(стабілізованою внутрішньою супе-
речністю);

· об’єктивування розбіжностей 
між «логікою свідомого» (декларова-
ної суб’єктом) і «логікою несвідомо-
го», що піддається пізнанню в проце-
сі аналізу емпіричного фактажу АСПП 
(аудіо- і відеозаписів);

· рівноправне врахування в про-
цесі інтерпретації, вербальних і не-
вербальних форм поведінки;

· інтерпретація емпірики (як і ве-
дення діалогу) на основі смислових 
параметрів поведінки;

· вміння співвідносити пріоритет-
ність семантичних одиниць усього 
отриманого поведінкового матеріа-
лу, що сприяє виявленню тенденцій 
поведінки;

· вміння психолога діагностично 
точно «прочитувати» смисли, та їх 
об’єктивувати, задаючи продуктивну 
динаміку всього процесу АСПП, що 
сприяє розширенню можливостей 
самоусвідомлення респондента.

Представлений вище матеріал 
ставить акцент на тому, що смислові 
параметри психіки можливо пізнати 
не на локальних поведінкових фра-
гментах («питання – відповідь»), а 
на аналізі емпірики в її сукупності. 
Пізнання смислу враховує проміжне 
ставлення учасника АСПП до подій, 
врахування якого сприяє інформа-
ційній співвіднесеності психологом 
поведінкового фактажу з метою ви-
явлення мотиваційно-смислових па-
раметрів його спонтанної активності. 
Звідси висновок: ставлення суб’єкта 
до цілей і предметів є важливим для 
навчання його вмінням співвіднесе-
ності результатів власної спонтан-
ної активності зі свідомо декларова-
ними ним же бажаннями, намірами і 
цілями. Зазначена співвіднесеність 
включає зіставлення «логіки свідомо-
го» і «логіки несвідомого».

Отже, метод активного соціаль-
но-психологічного пізнання здійсню-
ється на методологічному базисі пси-
ходинамічної парадигми [10; 13; 14]. 
Реалізується АСПП як цілісна система, 
що включає в себе різні методики, 
підпорядковані законам «позитивної 
дезінтеграції та вторинної інтеграції 
психіки на більш високому рівні її роз-
витку». Спонтанність і мимовільність 
поведінки суб’єкта – невід’ємна пере-
думова глибинного пізнання. Важли-
вий вільний вибір суб’єктом того чи 
того допоміжного засобу для самопре-
зентації (іграшка, авторський малюнок 
або репродукція картини). Вільний ви-
бір незмінно детермінований внутріш-
ньою мотивацією. Самодетермінація 
виявляється як несвідоме спонукання 
людини до активності, яка не підлягає 
ні заохоченню, ні покаранню. Спон-
танність є передумовою віддаленого і 
опосередкованого ефекту інтерпрета-
ційного узагальнення отриманого ма-
теріалу в його сукупності.

Діалог в АСПП потрібний як для 
забезпечення послідовності, порцій-
ності здійснення діагностико-корек-
ційного процесу, так і для спонукання 
поведінкових виявів, детермінованих 
«іншою» сферою. При забезпеченні 
«волі руки» в малюванні суб’єкта си-
мультанно присутній вплив як сфери 
свідомого, так і несвідомого. Наш 
дослідницький пошук несвідомої де-
термінованості архетипного досвіду 
може бути задоволений лише шля-
хом заданості синтезу мови свідомо-
го (слово) і несвідомого (образ, сим-
вол). Діалогічна взаємодія психолога з 
респондентом («П↔Р») будується на 
процесуальній діагностиці, яка перед-
бачає єднання з корекцією, що базу-
ється на імовірнісному прогнозуванні.

Звертається увага на те, що такого 
роду внутрішнє, мимовільне спонукан-
ня до активності учасника АСПП може 
бути задано не лише особистим досві-
дом, а й апріорі – архаїчно, що вказує 
на актуальність вивчення внутрішніх 
мотиваційних детермінант, які мають 
архаїчні корені. Результати дослідження 
переконують в злитті архаїчної спадщи-
ни з індивідуальним досвідом суб’єкта. 
Останнє зумовлює специфіку глибинного 
дослідження. З метою актуалізації архаїч-
них детермінант ми ввели тему малюнку 
«Тату». Зокрема: респонденту пропону-
ється виконати психомалюнки: – «тату 
вини» і – «власне тату». Малюнки тату ар-
хетипно каталізуються, що полегшує їхнє 
виконання, вони підживлюються енер-
гетично архаїчними слідами, завдяки 
синтезу філо- і онтологічного досвіду. Ав-
торські малюнки «тату» (при різній їхній 
тематиці) представляють первинне опо-
середкування пізнання психіки суб’єкта; 
вторинне опосередкування задається 
пропозицією підібрати до них репродук-
ції художніх полотен, які дозволять більш 
уточнити, розширити та конкретизувати 
їхній зміст (див.: [9; 18]).
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Сеанс глибинного пізнання (у великій аудиторії) прово-
дився в рамках Всеукраїнської конференції з міжнародною 
участю «Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єк-
тів освітнього простору в контексті гуманістичної пара-
дигми», 31 травня 2018 року (вівся аудіо- та відеозапис).

Організація глибинного пізнання. Учасник конференції 
зголосився бути респондентом у публічному сеансі гли-
бинної корекції (ведуча – Т. Яценко). Було запропонова-
но: а) намалювати два тематичні психомалюнки: «Власне 
тату» та «Тату вини»; б) підібрати до кожного з малюнків 
«тату» репродукції художніх полотен, які сприяли більш 
повному розкриттю їхнього змісту та покласти їх (ранжу-
вати) в порядку значущості. У задачі входило пізнати гли-
бинний смисл малюнку власного тату і тату вини. 

П. – психолог (Т. Яценко).
Респондент Олексій (далі – О.) – психолог (когніти-

віст-початківець), учасник конференції.

П.: Окресліть зміст зображення власного тату на рис. 1.
О.: «Власне тату» (рис. 1) – це птах, що летить угору. Це 

метафора сутності людини, зокрема, метафора мого життя. 
На рис. 2 – птах, обтяжений почуттям великої вини. Крила 
опущені донизу, їм важко випрямитись, майже неможливо.

Рис. 1. Власне тату

Рис. 2. Тату вини

П.: В якому періоді вашого життя стало знайомим те, 
що ілюструє рис. 2?

О.: Мені важко сказати. Коли я намалював цей малю-
нок, то зрозумів, що я намалював тут ще і жіночий орган 
(піхву), але чому так – не знаю, по-іншому не малювалось.

П.: Дякую за щирість, дійсно схоже, це дуже цікаво. Це 
дає підстави говорити про зв’язок (причетність) вини до 
жінки (до матері) – натяк на едіпальну залежність.

О.: А цей образ (рис. 1) для мене ніби натяк на спряму-
вання стріли вгору, ввись.

П.: Натяк на чоловічу потентність?
О.: Так, це приймається мною.
П.: Хто з рідних, близьких, звернув увагу на те, що ви 

– чоловік, прекрасний не лише душею, як людина, а й кра-
сивий юнак? Вочевидь, хороший чоловік у сім’ї? 

О.: У мене є мама, тато, дружина, діти, але лише моя 
любима теща звернула увагу, що я хороший чоловік, і пря-
мо говорить мені про це. Більше я ні від кого цього не чув!

П.: Теща «ближча» до бажаного образу мами, ніж ваша 
дружина.

О.: Так, це без сумніву.
П.: Значить, ви щось недоотримували від власної мами?
О.: Так, є таке відчуття, це вірно і воно є супутнім моєму 

життю.
П.: Поки що ми можемо ці малюнки відкласти (потім, 

за потреби, повернемося). Подивімося, які репродукції 
ви підібрали до кожного малюнка тату, та їх ранжували за 
значущістю. З якого малюнку ви хочете почати аналіз тату?

О.: Тату вини (рис. 2) важчий малюнок, а «власне тату» (рис. 
1) – легший емотивно. Давайте з тим, що важче, тим паче – до 
«вини» більше підібрано мною репродукцій художніх полотен.

П.: Як ви думаєте, як «вина-птах», у якого складені кри-
ла, пов’язана з малюнком 3, який ви обрали із репродукцій 
і поставили* для розгляду першим.

Рис. 3. Малюнок з методики ДАТ «Два ведмедики у ліжку»
Назва респондента – «Жах, не життя»

О.: Я зовсім не думав про це. Я не знаю, як вони пов’я-
зані, але було відчуття, що це до цього рис. 2.

* Підібрані О. репродукції до обох авторських малюнків він розта-
шував у порядку їхньої значущості для нього, виходячи, що підтверджує 
ідею нашого відкриття «імпліцитного порядку», який характерний психіці 
кожної людини. Таке завдання може виконати лише сам респондент

СТЕНОГРАМА ПСИХОАНАЛІТИЧНОГО ДІАГНОСТИКО- 
КОРЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ АСПП З РЕСПОНДЕНТОМ О.
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П.: Роздивімося. Можливо, у цьому ліжечку є щось живе 

(ліжко, рис. 3)? Той, хто там знаходиться, можливо, обтя-
жений почуттям самотності, страхом, про нього забули?

О.: Щось таке, що перелічено, є із моїх відчуттів, які я 
несу ще з дитинства. Взагалі для мене цей малюнок про-
сить назву – «Жах нежиття». Тобто, мене у рис. 3 найбільше 
емоційно напружує те, що там не має людей. Я не звертав 
увагу, що щось таке (там сидить у ліжку) і не намагався 
зрозуміти. Для мене це дитяче ліжечко, але людей не має, 
і це якось про мене і мою батьківську сім’ю!

П.: У вас є і тато, і мама? Розлучення не було?
О.: У тому і справа, що розлучення у них було! Я навіть 

пам’ятаю свої дитячі роки і окремо ласку від кожного з 
них. Але я зовсім не пам’ятаю їхню взаємодію між собою 
як чоловіка і жінки, які люблять один одного – цього не 
було. І взагалі тато живе, ходить і носить свою велику 
вину. Умовно, можна сказати, що вина – це його [тата] 
улюблений атрибут життя.

П.: Він живе окремо від мами? Ви з ним спілкуєтесь?
О.: Так, він живе окремо, і ми з ним спілкуємось.
П.: Ви його пробуєте «психотерапевтувати»?
О.: Ми з ним іноді п’ємо алкоголь і це психотерапія, 

хоча і специфічна. Психотерапевтувати я його не пробую. 
Просто приймаю його таким, яким він є.

П.: Як ви думаєте, у нього [батька] вина більше перед 
вами чи перед мамою?

О.: Вина у нього більше переді мною і я його єдиний 
син. У мами є ще один син, молодший мене, мій єдиноут-
робний брат. А у тата я один. Щодо терапевтування – так, 
трохи терапевтую, кажу, що...

П.: «Я такий хороший у тебе».
О.: Так, він теж так вважає, він мене дуже любить. 

Але між татом і мамою я не пам’ятаю любові. Не те, що я 
пам’ятаю щось інше, погане… просто певна порожнеча у 
душі, що я ріс без сім’ї.

П.: Давайте скористаємося камінцями, і ви спробуєте 
викласти модель батьківської сім’ї*.

Фото 1. Модель батьківської сім’ї О.

* Прийом «моделювання із каменів» використовуємо в поєднані 
з аналізом малюнків, що сприяє об’єктивуванню уявних змістових ча-
стин аналізу, які необхідні для адекватного відчуття внутрішнього світу 
респондента О.

О.: Це – сім’я, у якій я виріс (фото 1). Два найважчих 
камінці (зверху) і авторитетних – це дідусь (сіре яйце) і 
бабуся (яблучко), ми жили у їхній квартирі, і вони все ви-
значали, а ми – підкорялися. Тато (круглий, смугастий ка-
мінець) має бути десь далеко, як вигнанник, тому що його 
вигнали із сім’ї.

П.: Бабуся і дідусь – чиї батьки?
О.: Мамині. Тому татові тут у сім’ї було «не солодко». 

Він завжди казав про себе «я тут циганча». Тут – мама (бі-
лий камінець окремо). Себе обрав світлим камінцем (біла 
кулька між яблучком і яйцем, тобто, бабусею і дідусем), 
тому що я посміхався часто.

П.: У вас усі округлі.
О.: Я не думав про це. 
П.: У якому віці ви відчули, що тато так далеко (фото 1)?
О.: Років з чотирьох, мабуть.
П.: Ви ближче до бабусі і дідуся, чи ближче до мами?
О.: Мене виховувала бабуся. Ще була прабабуся (фіо-

летовий камінець зліва), вона була хороша і зовсім інша. 
Дідусь помер першим і потім... Мама завжди десь у своїх 
справах була.

П.: Тобто, ви росли з батьками, але без них, при бабусі 
і дідусі?

О.: Так, це вірно. У мене були батьки, але більш емоцій-
но близькими були дідусь і бабуся. І навіть бабуся більше, 
тому що дідусь помер, коли мені було дев’ять років. Він 
був найголовніший у сім’ї і його фігура мала великий вплив 
на сім’ю. Навіть після його смерті теж, але це вже зміни-
лося.

П.: Ви відчуваєте, що власні якості інтроектували від 
кого?

О.: Від діда більше...
П.: Ви обрали для діда символ яйця, ніби ви «народже-

ний дідом»?
О.: Овва, так-так, погоджуюсь, я так часто відчував.
П.: Зараз ви тішите самі себе своїми якостями, які по 

життю стверджують діда?
О.: Так, так.
П.: Які ж це якості?
О.: Певна мудрість, стабільність, розумність. І від тата 

дуже багато взяв. Але тато хаотичний. Він талановитий, 
але він, у своїх життєвих питаннях, дуже своєрідний. Я ду-
маю, що, якби ми з ним жили разом, то, мабуть, мені не 
раз було б за нього соромно.

П.: Чи буває вам соромно за самого себе?
О.: Буває. Так, але по-іншому, не так, як то могло б бути 

соромно за батька. Я набагато менше п’ю, і тому мені не 
так буває соромно.

П.: А у нього ця слабкість була?
О.: У нього і зараз є слабкість.
П.: Але як же ви дозволяєте собі заохочувати його в 

цьому? Ви ж говорите, що за пляшкою зустрічаєтесь.
О.: Це буває не так часто, тому дозволяю.
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П.: Я розумію, але все одно ви хочете цим наблизитись 
до нього, стати на його рівень, щоб все-таки відчути батька!

О.: Так, це наша форма спілкування.
П.: Щире злиття?
О.: Так, хоча останнім часом ми це трохи змінили. Він 

може і взагалі не пити. Я можу приїхати, просто повечеря-
ти з ним, ми можемо поспілкуватися.

П.: Він сам живе?
О.: Ні, у нього є жінка, співмешканка.
П.: Вам це не заважає?
О.: Ні, зовсім не заважає.
П.: Мама ніколи не забороняла вам взагалі бачитися з 

батьком?
О.: Ні, ніколи. Принаймні, з того моменту, коли я вже 

хоч щось почав розуміти. 

ФРАГМЕНТ ПСИХОДРАМИ*

П.: Що б ви сказали мамі, в контексті ситуації, в якій ми-
нуло ваше дитинство?

О.: «Мама, я тебе розумію і вибачаю за те, що емоцій-
ного зв’язку і любові було мені недостатньо» (пауза). 

П.: Я буду вам говорити, а ви по-своєму перефразуйте. 
«Мамо, я хотів би знати чи ти взагалі відчувала, що я, пев-
ною мірою, «жив без мами, при наявності мами»?»

О.: Так, я міг би у неї таке запитати: «Мамо, чи знаєш 
ти про те, що коли я був маленький, то фактично, жив з 
бабусею і дідусем?».

П.: Ви зараз констатували факт, як ви жили, але відхо-
дите від того, що для вас є травмівним, а саме: відчуття 
сирітства, обездоленності, що «ви, за фактом, були без 
мами, при живій мамі».

О.: Я це відчуваю зараз, що це травматично.
П.: І тому обходите, не говорите.
О.: Так. Я просто собі це раніше не формулював, уни-

кав навіть думати про це! Але цей факт можна назвати і 
так. Мені важко проговорити тому, що мені жаль себе.

П.: Важко прямо звернутися до мами, це значить, що 
залишився травмівний слід (фіксація).

О.: Так, звичайно, залишився! І взагалі для мене ця кар-
тинка (рис. 3) – про сирітство, я тепер це зрозумів.

П.: Ще ви могли б сказати: «Мамо, чи ти відчувала 
взагалі відповідальність за те, що ти обрала саме такого 
чоловіка – мого батька? І потім ваша чуттєва віддаленість 
впливала на мене також. Чи ти це враховувала? Чи несла 
відповідальність за те, що у мене саме такий батько?»

О.: Я можу сказати так: «Мамо, чи ти думала за кого 
взагалі виходиш заміж, з урахуванням того, які твої мама і 
тато, і які традиції у сім’ї?»

* Психодрама нерідко поєднується із процесом аналізу малюнків, за 
умов необхідності і уточнення наслідкових реалій дитячої травми та її впливу 
на формування базально-мотиваційних чинників психіки, які важко пробива-
ються в сферу свідомості, зберігаючи, тим самим, енергетичну силу впливу 
на поведінку О. (почуття, вчинки, ставлення, внутрішні переживання).

П. (від О.): «І чи думала ти про мене, коли так відмежо-
вувалась від татка?

О.: Так: «І чи думала ти про мене, коли дозволила сво-
їм батькам вигнати мого батька із сім’ї?» Ось так. Тому що 
вона дозволила це зробити!

П.: Вони їй допомагали? Чи вона була проти, але дозво-
лила?

О.: Мама залишилась жити у цій квартирі, з бабусею і 
дідусем. І зрозуміло, що вона завжди була під їхнім впли-
вом. А він так і залишався чужорідним елементом. Тому 
довелось піти.

П.: Тобто, вона була більше донькою, аніж дружиною.
О.: Безсумнівно! Це вірно сказано.
П. (від О.): «Мамо, чи розуміла ти, як це відобразиться 

на моєму житті, і на тому, що у мене потім буде страх пов-
торення такої ситуації?»

О.: Я про страх ще навіть не усвідомив, але можу так 
сказати: «Мамо, чи розуміла ти, як це відобразиться на 
моєму житті?»

ОБГОВОРЕННЯ ПСИХОДРАМИ

О.: Я явно відчув у собі травмівні згустки, які стабілізо-
вані і сидять глибоко, про які раніше ніяк не задумувався. 
І зараз я добре розумію своє прагнення взагалі не розби-
ратися з цим, уникнути рефлексії на певні теми і така моя 
позиція завжди. Нехай воно собі там буде. Я їх [батьків] 
розумію, вони, як не мене, то хоч себе любили. Емоційний 
матеріал, який я ігнорував, залишається у мені і визначає 
аспекти моєї активності, почуттів – багато чого я навіть не 
знав, а тепер звернув увагу.

П.: Це допоможе вам розпізнавати свій внесок у си-
туації сімейних взаємин і більше розуміти себе. А те, що 
відчуття «сирітства» (див. рис. 3) – ми до цього поверта-
ємося.

О.: Так. На це вказує похмурість сюжету і чорно-білий 
колір. Немає людей, і є опозиція – це я зрозумів. Я чітко 
розумію, що між великим чорним ліжком і дитячим ліжеч-
ком – опозиція, але і це було витіснене.

П.: Де ви себе могли б відчувати: тут – на великому ліж-
ку, чи в маленькому?

О.: Безсумнівно, у маленькому ліжечку, і не інакше. 
П.: Зрозуміло. Це вказує на те, що залишкові явища ди-

тинства все ще слідують за вами?!
О.: Це без сумніву! 
П.: Поки що ми, по отриманому матеріалу, бачимо, 

що це «ліжечко» обмежує ваші можливості, заганяє вас у 
манеж, який може блокувати вашу же тепер «дорослий» 
потенціал. Як бачите, цей птах (рис. 2), пригнічений, зазнав 
певних невдач у своїх сподіваннях (у своєму польоті), що й 
зумовило складання крилець, чи так?

О.: Я сказав би, що він [птах] не там літав, де треба, 
і трохи набрав собі на крила різної непотрібної тяжкості.



МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Міжнародний журнал загальної та медичної психології

ЛЮТИЙ  2019 р. №2 89
П.: Можливо, він хотів вирватися з клітки (ліжечка)?
О.: Так, це круто, це влучно сказано, тому і літав…
П.: І тому намагався хоч би літати. Але оскільки він ма-

ленький, він ще не навчився обирати шлях. Його бажання 
були трохи сильнішими, ніж його досвід і можливості. Чи 
надовго цей птах так складає крила? Чи цей стан стабілізу-
вався, чи це плинно? 

О.: Я взагалі просто вину хотів зобразити у її статиці, а 
не себе, як вину.

П.: Коли художник малював малюнок (рис. 3), то 
теж щось інше хотів зобразити. Але, крізь призму вашої 
рефлексії, малюнок набув нового значення, відбулося 
його привласнення в процесі аналізу. Так і з малюнком 
вини (рис. 2), яку ви малювали відчужено від себе, як ми 
і пропонували, але зараз цим малюнком будемо користу-
ватись, ніби чужим.

О.: Добре, крила можуть висохнути і стати легшими. 
Так, я розумію, і птах може полетіти.

П.: Крила можуть висохнути? Значить не повністю рис. 
2 відображує те, що ви несете у собі стабільно?

О.: Так, це лише мої періодичні відчуття.
П.: Якщо десь вони ще не висохли, то «тінь» цього фак-

ту завжди присутня?
О.: Мабуть, частково вони можуть висихати, бо «тінь» 

пережитого завжди є у мені. Вони до кінця не очищуються 
від того, що вони несуть з дитинства. Вони повністю не ви-
сихають, тому приспущені.

П.: Самі ви по життю як відчуваєте: що ви більш обе-
режні у певних справах, де потрібно бути більш рішучим, 
що у вас може з’являтися страх невдачі там, де ви могли б 
бути явно успішним, чи як це проявляється?

О.: Ні, це, імовірніше, йде мова про гріх, про моє від-
чуття гріху! Страху невдачі немає.

П.: Значить, це натяк на інтимний аспект стосунків?
О.: Так, я думаю, так, це інтимний аспект взаємин, і 

тому – гріх.
П.: Тобто, певним чином, ви причетні до досвіду не по 

роках «дорослого»?
О.: «Залітання». Я вже говорив – птах «не туди літав».
П.: Це «залітання» було морально осудним? Чи лише 

внутрішньо, вами?
О.: Ні, воно не було карним, це «залітання» було пов’я-

зане лише з тим, щоб подолати свій страх. Внутрішньо, 
так воно, звичайно, бувало осудним мною. Але це «залі-
тання» для того, щоб подолати свій страх. Все дитин-
ство це депривація, обмеження.

П.: А страх полягав у тому, що «мене не приймуть, не 
полюблять, чи залишать, дистанціюються»?

О.: Страх? Це імовірніше був пошук любові. Страх був у 
тому, що. «не туди літав, де дозволено».

П.: Страх зради, страх обману чи страх нещирості?
О.: Страх того, що немає любові до мене, а тоді – все 

інше. Тепер мені ясно

П.: Добре, ви розумієте що це відголоски материнської 
любові, що це відлуння дитинства (рис. 3, фото 1), відчуття «си-
рітства», при наявності матері. Це страх, що «мене не будуть 
щиро любити», а значить, можуть вчинити так, як з батьком!

О.: Так, це вірно, якийсь дифузний страх…
П.: Чи «страх, що мене розлюблять і будуть відчужува-

ти, відсторонювати згодом»?
О.: Страх, що я сам не зможу любити, це ще більший 

страх! Я не отримав «практику» любові в дитинстві.
П.: Це високість щирості. Як добре працювати з люди-

ною, яка здатна до щирості у власній саморефлексії. При-
родно, що відстороненість матері створювала відчуття, 
що ви приречені на цю клітку, в яку ви сам закривали влас-
ну потребу в любові. Не було практики взаємної любові в 
дитинстві.

О.: Мама була зайнята собою завжди.
П.: Якщо вона зайнята собою, то, щоб бути з мамою, 

треба мати подібні якості? Вам довелось навчитися 
бути зайнятим собою?

О.: О, це дійсно так!
П.: І страх, що «я не зможу любити», адже ви пережи-

ли період, коли маму дуже любили і цим почуттям сам же 
і був покараний! Покарання власною любов’ю! 

Рис. 4. Автор невідомий, «Ангел»

О.: Це вірно, але у неї одне крило, бо друге – нею відрі-
зане мечем (який у крові), воно не просто поранене, а по 
волі жінки (власній волі) відсічене, так я сприймаю.

П.: Самостійно відрізане (з ваших слів). Чи відрізаєте 
ви собі так крило, щоб не втонути у вирі почуттів?

О.: Це дійсно так, обрізаю. І при цьому зберігається 
можливість «втонути у вирі почуттів»?! Для мене дуже 
навіть ймовірна. Тому я у цей вир не ходжу, щоб там не 
втонути – так найбільш вірно! Я сам себе самодепривую!

П.: Це все ефект нереалізованої любові у дитинстві. 
Маленька дитина акумулює відсутність любові, як нежит-
тя (рис. 3). 

О.: Так, для мене тут, в цьому ліжечку (заізольовано-
му), немає життя (рис. 3).

П.: І тому втонути у цьому вирі почуттів, з одного боку, 
є надбажаним, а, з іншого боку, – спрацьовує запобіжник: 
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самозбереженність в синтезі із соціальними табу.
О.: Так, це вірно – спрацьовує моя воля.
П.: Тому що гармонійних, лібідних стосунків з мамою 

не було?!
О.: Так. Я відчуваю, що через вакуум любові у дитин-

стві, я багато чого не вмію і навіть остерігаюся. Саме у 
емоційно-інтимному значенні усічені можливості гармо-
нізації лібідних взаємин.

П.: Певно внутрішні страхи є? Тому що там (у дитинстві) 
ваші лібідні потреби, почуття не були вчасно прочитані і 
підтримані. І така ізольованість. Це незвичайно цікаво, що 
«крило» обрізала сама, тоді це стосується і батька – вона 
[мати] дозволила власним батькам обрізати родинне кри-
ло, і що ви в дитинстві отримали смуток. Ідентифікація з 
чоловіком, з батьком, і тривога – так можуть вчинити.

О.: Неймовірно, але проговорено те, що я сам не зміг 
збагнути (хвилюється) – «страх бути вигнанцем».

П.: Проглядається сила ідентифікації з батьком і його 
обездоленністю.

О.: Так, про нього можна сказати, що це дійсно «обез-
доленність» – як провідне!

П.: І в цьому ви були разом з батьком. При усіх лібідних 
стосунках з боку сімейства (дідусь, бабуся, мати), батьків-
ську любов нічим не заміниш! 

О.: Звичайно. Так.
П.: І те, в яку ситуацію потрапив батько, природно, у 

психіці спрацьовує захист – «я не повинен потрапити у таку 
ситуацію». Щоб не довелося «заливати горе», тому що це 
вже слабкість. Щоб не довелося «лікувати рани». Ви праг-
нете зберігати самоповагу.

О.: Так, прагну, це моє кредо.
П.: Картинка (рис. 4), яку ви обрали, може вказувати, 

що «обездоленість» (лише за іншими критеріями) – харак-
терна і матері? 

О.: Так. Лише вони по-різному від цього захистились і 
захищаються.

П.: Як ви думаєте, чи вплинули їхні захисти від «цього» 
на вас особисто? Чи наявні у вас певні залишкові явища 
їхнього виходу з такої важкої ситуації, коли люди, які лю-
блять один одного, не можуть мати щастя і радості у вза-
єминах?

О.: Так, це ніби «заборона на любов» для мене. Їхня 
ситуація, для мене, має бути висновком – що любов небез-
печна!

П.: Тоді ви небезпечні самі для себе, тому що ви влас-
норуч обрізаєте крило власним порухам (побудженням) 
любові – ось як працює захист! Ви ніби жертвуєте лю-
бов’ю? 

О.: Це так. Ніби як щось не важливе – «можна прожи-
ти і без неї».

П.: І тому я вже пробувала класти цю вину (рис. 2) сюди 
– на рис. 1 – політ буде гальмуватися тим, що ми розгля-
даємо у контексті вини. І найбільша вина – це перед самим 

собою! Щось в цьому аспекті ніби наполовину, або взагалі 
закрите, «просівається» через власний досвід, винесений 
з дитинства.

О.: Так, я зрозумів, сказане відгукується емотивно.
П.: І тоді ніби пригальмовуєте відчуття життя, пульса-

цію енергії.
О.: Так, звичайно.
П.: Створюється ситуація, як на рис. 5, що човен з лю-

бов’ю гальмується різноспрямованістю весла Зверніть 
увагу на гребця внизу, і зверху, в човні. Подивімося наступ-
ний малюнок (рис. 6). 

Рис. 5. І. Морскі «Розлучення»

Рис. 6. Малюнок іншого учасника групи

О.: Коли я його обирав, я взагалі не бачив у ньому об-
разів. Для мене це були просто різні мазки, я не бачив у 
ньому «спроб польоту птаха». Я у них бачив лише мазки, 
які можуть бути слідами, що викликають стид, сором.

П.: Значить, це пов’язане з інтимною сферою?
О.: Так, це пов’язане з інтимною сферою.
П.: Сором. Чи переживали ви коли-небудь, в дитинстві, 

почуття сорому?
О.: Я його пережив років у дев’ять, у піонерському та-

борі. Це не була сексуальна історія. Вожата вважала мож-
ливим роздягнути мене перед іншими дітьми. Але я не ска-
зав би, що це мене травмувало.

П.: Це у якості покарання за щось? 
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О.: Так, це покарання було за щось, що я зробив «не так».
П.: Як ви думаєте, чому їй в голову могло прийти саме 

такого характеру покарання? Це така рідкість посеред ти-
пажу покарань.

О.: Я пам’ятаю, що мова йшла про те, що так покарали 
тих, хто намагався з когось зняти одяг, приміром, з дівча-
ток. І, мабуть, і я так робив, якщо я це пам’ятаю, то зна-
чить це було так.

П.: А вона сама вас роздягнула чи змусила роздягтися?
О.: Змусила. Але я не пам’ятаю ніяких особливих по-

чуттів щодо цього (вони ніби заморозились). Лише це 
пам’ятаю і сором лише зараз пригадався.

П.: Захист працює так, що почуття блокуються, щоб 
емоційно вижити у ситуації. Периферійний захист нас ря-
тує від того, щоб ми не померли від сорому. Чи вплинуло 
це на те, що ви тепер більш вільні у таких питаннях як «роз-
дягання».

О.: Так, я думаю, що певний характер «відморожено-
сті» залишився. Те, що повинно б бути більш інтимним, є 
тим, що я можу робити «на показ». Схоже, що я хочу роз-
морозитися, хоча, потім настає розплата – складаються 
крила (рис. 2), тобто вини.

П.: Але від цієї вільності вам все одно (після такого ви-
падку) – не легше?

О.: Так, не легше, тому складаються крила (рис. 2) – і 
виникає вина, а слідом очевидно самопокарання.

Рис. 7. С. Джерсі «Дзеркало сутності»

П.: Наступний малюнок (рис. 7) – дуже цікавий, у кон-
тексті того, що ми розглядаємо. Тобто, чоловічо-жіночі 
стосунки у нас потрапили у поле зору, в контексті вини, і, 
передусім, за рахунок вашої щирості, яка була доцільна – 
це показник нашої ефективної роботи. Те, що це (рис. 2) 
– ніби жіночий фалічний образ (з ваших слів), тут на рис. 7 
ми бачимо зустріч жінки з скелетом. Це схоже більше на 
чоловіка, тому що краватка дає натяк на чоловіка.

О.: Так, я теж сприйняв скелет, як чоловіка. Хоча... Я 
можу сказати, як я розумію цей малюнок.

П.: Ви розуміли, що вона відображається у дзеркалі?
О.: Так, і що вона на себе дивиться, а, оскільки вона ба-

гато чого «налітала», куди не слід було, то всередині – все 
пусте і мертве. Вона дивиться на себе і бачить у відобра-
женні свою емоційну омертвілість.

П.: Якщо це так, то це (рис. 7) може стосуватися і вас.
О.: Звичайно.
П.: Тому що ви так могли... Є проблема відсутності єд-

нання з матір’ю в дитинстві (дистанціювання) і все інше, 
про що вже йшла мова, і це компенсується.

О.: Так, це і моя «картинка», як рис. 4, так же як і рис. 7.
П.: З одного боку, ви – потентний, красивий, перспек-

тивний чоловік, але відчуваєте всередині певну омертві-
лість, яка блокує вашу ініціативу.

О.: Так. Я її не відчуваю. Якщо говорити про «заборону 
собі відчувати любов», я вважаю, що мій улюблений за-
хист – це витіснення, яке працює на упередження. Любові 
я навіть не відчуваю! Я її просто витісняю і дуже далеко, 
тому я навіть не відчуваю цю омертвілість. Я про неї не ду-
маю, не відчуваю, але знаю, що вона є.

П.: Тобто, ви любов перетворюєте у скелет?
О.: Ні, імовірніше... дивлячись на цей малюнок, хочу 

сказати: «Мамо, подивись на себе». Але це ж і я, саме я 
розумію, що це – я, це мої власні частини: живе і мертве 
в мені!

П.: Треба б сказати самому собі: «Лише зараз я істинно 
виявив, як же я єднаюсь з мамою».

О.: Тільки зараз я істинно виявив, що мама і я – це єди-
не ціле.

П.: «І оскільки у мене є чуттєве притяжіння до мате-
рі, то я змушений цю нереалізовану любов омертвляти». 
Тому що «табу на інцест». Бачите, не я ввела маму, я навіть 
обходжу Едіп, він сам сюди ввійшов. І тепер нам зрозумі-
ло, чому ви сказали, що намалювали птаха, тому що це не 
просто птах і складені крила (рис. 2), а це – ваша любов 
до матері, яка постійно складалася (спочатку – у зв’язку 
з обставинами, потім – з усвідомленням її «табуювання», 
заборони), щоб вижити у цій великій, але не реалізованій 
любові. І ви сказали: «Ніби я не обездолена людина, тому 
що це – жінка, з якою я дуже близький (внутрішньоутроб-
но і геніально)». Хлопчик причетний до геніталій матері 
уже самим актом народження. Тому це – рідна жінка, а всі 
інші – рангом нижче по рідності. Тобто рис. 7 – це параме-
три любові і, водночас, омертвіння. А вже все інше – це 
відголоски, які падають і на сімейні стосунки, і на подруж-
ні, і на любовні пригоди тощо. І у вас тепер є перспектива 
це впізнавати і прочитувати більш змістовно, і мати вибір 
у власній активності, а не стабілізувати себе у заморожу-
ванні любові.

О.: Так, погоджуюсь, це те, чого мені не вистачає, я бо-
явся подивитись цьому прямо у вічі!

П.: І якщо це так, то природно, що це (рис. 1) – натяк 
на чоловічу потентність, а це (рис. 7) – ніби підрив, підкоп 
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під неї. Ці наслідкові явища – «обнуляють» необхідну ак-
тивність (потентність). Тому «сила» і слабкість у вас проти-
стоять один одному?!

О.: Я думаю, діти мої відчувають любов тата. У мене з 
ними все тепло і добре з донькою та хлопцями також.

П.: З донькою є віддушина, де клапан любові може від-
криватися сповна.

О.: Так, у цьому значенні – так.
П.: Дружина не заздрить їм? Не ревнує?
О.: Я думаю, це може трохи пізніше виявитися, коли 

донька підросте.
П.: Ви вже сьогодні пройшли сеанс АСПП, і я думаю, 

ваш потенціал буде достатній для того, щоб це не вияви-
лося, тобто, дружина ваша буде сповна відчувати любов.

О.: Так. Але любов-то заблокована. До дітей – ні, але 
до неї…

П.: Тепер у вас є можливість на все це дивитись по-ін-
шому, тому що будь-яке омертвіння – це ризик хвороби, 
навіщо це потрібно.

О.: Я зрозумів.
П.: Де є статика і відсутня динаміка – зона ризику. 

Тепер, якщо повернутися до рис. 4, то з’являється по-
яснення, чому таке тату (рис. 1). Тому що така біда – що 
ваш партнер, лібідний партнер, фактично, табуйований з 
дитинства, тоді природно, що ось так (рис. 7). Мабуть, ви 
розумієте більше, ніж хто-небудь, про що йдеться. Тому 
що вона (жінка, рис. 7) тримає меч – це може бути ще по-
каранням, за якусь дуже велику любов.

О.: Так, це вірно, може бути покаранням. Можливо, 
вона це і зробила, як самопокарання.

П.: Тоді вона (рис. 4) володіє чоловічою хваткою (меч 
– чоловічий символ), коли «настільки ж вабить, наскільки і 
стримує»?!

О.: Так. Вона вабить і стримує! Вона не лише вабить, це 
вірно, а й стримує, як це влучно сказано.

Рис. 8. Порівняння рис. 1 і рис. 4

П.: І це водночас. І тому це – спрямоване на серце (рис. 
8), щоб була сердечність любові, для вас це дуже важли-
во. Що при усьому «омертвінні», ви залишаєтесь емотив-
но тонкою, чутливою людиною, рефлексивною. Хоча, ця 
нереалізованість любові, звичайно, вочевидь, блокує ваш 
лібідний потенціал.

О.: Так, вочевидь блокує.
П.: І ви самі можете так обрубувати собі крило, і тоді на 

одному крилі далеко не залетиш і не долетиш?! Логіка: «ми 
з мамою в цьому єдині».

О.: Так, дійсно, єдині, спільні!
П.: Враховуючи, що ви самі ведете практику, я думаю, 

що наша така перша зустріч достатня, щоб ви отримали 
новий погляд на той бік проблеми, який був відтиснутий 
на периферію.

О.: Мені, звичайно, в процесі такої роботи дуже багато 
чого стало прозорим, ясним, видимим. Я почав бачити, а 
це вже дає впевненість і енергію в новостановленні!

П.: Бажаю, щоб політ птаха був високим і успішним!
О.: Це так, я відчував, що у мене – «справи йшли добре, 

але невідомо куди».
П.: Бажаю, щоб політ був гідним вас, вашого потенціа-

лу. Професійних успіхів вам і самореалізації!
О.: Дякую величезне саме за професійність майстер 

класу. Це високий клас майстра! І це незабутньо. Дякую
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В сучасних умовах в України в зв’язку з поширенням 
психотравмуючих подій зростає попит населення на пси-
хологічні послуги. Значна кількість фахівців психологів, що 
практикують у напрямках різних психологічних видів пси-
хотерапії надають ці послуги. Дехто з фахівців пройшли 
додаткове навчання та є членами професійних спілок, 
наприклад, таких, як Українська спілка психотерапевтів 
(УСП). Дехто отримав додаткове навчання на різноманіт-
них короткотривалих курсах та тренінгах і не є членами 
будь яких професійних спілок, але наповнюють ринок 
пропозиціями своїх послуг. На сьогоднішній день в Україні 
відсутній будь який контроль за діяльністю надавачив пси-
хологічних послуг. Це створює досить хаотичне поле пси-
хологічних послуг, в якому важко орієнтуватися людям, 
що бажають отримати психологічні послуги. 

Основна загроза неупорядкованої діяльності полягає в 
тому, що не формується загальна культура психологічних 
послуг. Психологи розглядаються суспільством в одному 
ряду з «астрологами», «екстрасенсами», «гадалками», «ма-
гами» і таке інше. Крім того в таких умовах у самих психо-
логів зникає намагання до професійного росту. І все це за-
галом не сприяє підвищенню якості психологічних послуг.

Одна з істотних проблем психологічної практики - це 
її результативність. Відсутність чітких критеріїв результа-
тивності. Залежність результативності не тільки від робо-
ти фахівця але і від клієнта та його прагнення до особистих 
змін. Все це створює несприятливу основу для того, щоб 
психологічна практика зайняла належне окреме місце се-
ред допоміжних професій в Україні.

З моєї точки зору, має місце один з важливіших крите-
ріїв якості психологічних послуг – це дотримання психоло-
гом етичних правил та принципів.

Для діяльності психолога за етичними принципами та 
правилами недостатньо тільки знань. Така діяльність пе-
редбачає наявність певного рівня психологічного функці-
онування фахівця. Тобто, дотримання етичних принципів 
та правил - це особистісна та психологічна здатність фа-
хівця.

В доповіді представлено які особистісні та психоло-
гічні якості необхідні фахівцю для здійснення психологіч-
ної практики відповідно до етичних принципів та правил, 
яким чином це досягається на прикладі стандартів навчан-
ня в Українській асоціації психоаналітичної психотерапії та 
яким чином це контролюється.

Бутник О. А.
Психолог (практика у напрямку психоаналітичної психотерапії), Українська асоціація 
психоаналітичної психотерапії, м.Київ, Україна.

ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ  
ПРИ НАДАННІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.

В час соціально-економічних та суспільних перетво-
рень у нашій державі, зростає увага до більш продуктив-
ного використання трудових ресурсів, істотно підвищило-
ся значення показників стану психологічного здоров’я та 
благополуччя працівників, зайнятих в самих різних сфе-
рах, а здоров’я розглядається як необхідна умова високо-
го трудового потенціалу.

Професійне здоров’я , на думку Харькіна В.П. і Грой-

смана О.Л. , являє собою певний рівень характеристик 
здоров’я фахівця, який відповідає вимогам професійної 
діяльності і забезпечує її високу ефективність, як власти-
вість організму зберігати необхідні компенсаторні і за-
хисні механізми, що забезпечують професійну надійність 
і працездатність у всіх умовах і на всіх етапах професійної 
діяльності [2]. В результаті теоретико-методологічного 
аналізу нам вдалося визначити компоненти життєстій-

Варіна Г. Б.,
ст.викл. кафедри психології

Каткова Т. А.,
ст.викл. кафедри психології, Мелітопольський державний педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ 
ЖИТТЄСТІЙКОСТІ
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Актуальність досліджень психіч-
ного здоров’я студентів визначаєть-
ся наявністю стресогенних факторів 
в студентському середовищі, таких 
як ситуації іспитів, періоди соціальної 
адаптації, необхідність особистісного 
самовизначення в майбутньому про-
фесійному середовищі та ін. Стрес і 
його наслідки становлять серйозну за-
грозу психічному здоров’ю індивіда.

Особливо це відноситься до мо-
лодіжного та студентського періо-
ду в житті людини, коли особистісні 
ресурси здаються нескінченними, а 
оптимізм по відношенню до власно-
го здоров’я переважає над турбо-
тою про нього. Сильна орієнтація на 
переживання цього, висока мотива-
ція досягнень витісняють з свідомо-
сті студента можливі побоювання, 

пов’язані з наслідками тривалого 
стресу. Студентський вік характе-
ризується різноманіттям емоційних 
переживань, що відображається в 
стилі життя, що виключає турботу 
про власне здоров’я, оскільки така 
орієнтація традиційно приписується 
старшому поколінню і оцінюється мо-
лодою людиною як «неприваблива 
й нудна». У цей час обмежені також 

Прокоф’єва О. О.
к.психол.н., доц., доцент кафедри психології, Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна

Шульга О. С.а
психолог 42 відділення, Комунальне підприємство Дніпропетровська клінічна 
психіатрична лікарня, м.Дніпро, Україна

ЕЛІМІНАЦІЯ СТРЕСОГЕННИХ  
ФАКТОРІВ У СТУДЕНТСЬКОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ ЯК СКЛАДОВА  
ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 

кості особистості. Найбільш повно і точно, на думку Д.А. 
Леонтьєва, поняття життєстійкості описав С. Мадді. життє-
стійкість представляє собою систему переконань людини 
про себе, про світ і про відносини з ним, яка складається 
з трьох компонентів (залученості, контролю, прийнят-
тя ризику) і сприяє оцінці подій як менш травматичних і 
успішному співволодінню зі стресом [3]. Компонент «за-
лученість» (commitment) визначається як «Переконаність 
в тому, що залученість в те, що відбувається, дає макси-
мальний шанс знайти щось достойне і цікаве для особи-
стості». Людина з розвиненим компонентом залученості 
отримує задоволення від власної діяльності. Контроль 
(Control) є переконаність в тому, що боротьба дозволяє 
вплинути на результат того, що відбувається, нехай навіть 
це вплив не абсолютно і успіх не гарантований. Прийнят-
тя ризику (challenge) - переконаність людини в тому, що 
все те, що з ним трапляється, сприяє його розвитку за 
рахунок знань, які з досвіду, - неважливо, позитивного 
або негативного. Вивчаючи процентне співвідношення 

вираженості компонентів життєстійкості серед студентів 
психологів Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького, виявлено, що 
у 66% студентів такий компонент життєстійкості як «при-
йняття ризику» високо виражений, приблизно 7% мають 
низький рівень вираженості даного показника, а 27% - се-
редній рівень вираженості. Такий компонент життєстійко-
сті, як «контроль» має високий рівень вираженості у 23% 
студентів і 23% - низький, відповідно, 54% студентів мають 
середній рівень вираженості «контролю». «Залучення» ви-
соко виражена всього у 7% студентів і 20% мають низький 
рівень вираженості, «залученості», 73% мають середній рі-
вень вираженості. В цілому, у 27% студентів високий рівень 
життєстійкості, у 60% середній рівень і лише у 13% спостері-
гається низький рівень вираженості життєстійкості. Таким 
чином, життєстійкість спонукає особистість турбуватися 
за власне здоров’я та включатися у підтримуючу соціальну 
взаємодію, що є передумовою формування екзистенцій-
но ефективних способів опанування труднощів [1]. 
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здатності до релаксації і відпочинку в 
силу тих же переконань у невичерп-
ності власних фізичних і психічних ре-
сурсів. Період активного входження 
до нового соціального середовища 
супроводжується діями, спрямовани-
ми на отримання визнання і високого 
статусу в групі студентів-однолітків. 
При цьому використовуються різні 
засоби, що не завжди відповідають 
профілактику здоров’я (нікотин, ал-
коголь, наркотики).

Спроби завоювання свого місця се-
ред однолітків часто пов’язані з ризико-

ваною поведінкою, бажанням за будь-
яку ціну домогтись цього визнання.

Численні дослідження в області 
стресу спочатку були сконцентровані 
на описі його факторів, особливостей 
реакції на стрес, стратегій його подо-
лання. Психологія здоров’я особливу 
увагу приділяє визначення «ціни», яку 
платить людина в ситуаціях підвище-
них вимог, психічних навантажень і 
перевантажень. Безсумнівно, студент-
ське середовище відноситься до та-
ких, у яких ці перевантаження і вимо-
ги виступають у всьому різноманітті.

З іншого боку, саме в цей період 
формується майбутній професіонал, 
стан психічного здоров’я якого безпо-
середньо впливає на успішність діяльно-
сті і стиль життя в цілому і таким чином 
набуває високе суспільне значення. У 
період гострих соціально-економіч-
них змін з усією силою проявляється 
ще один додатковий фактор ризику 
щодо збереження психічного здоров’я 
- соціальна і професійна невизначеність 
майбутнього спеціаліста в суспільстві і 
необхідність пошуку робочого місця, 
відповідного рівня освіти і підготовки.

Проблема дослідження взаємодії в сім’ях, що вихову-
ють дитину з обмеженими можливостями здоров’я (ОМЗ) 
та функціональними розладами (ФР) привертала увагу 
численних дослідників (А. Душка, Т. Сак, В. Синьов, О. Хох-
ліна, Г. Хворова, А. Чуприков). Народження дитини з ОМЗ 
як травмуюча подія в родині детермінує ірраціональний 
страх за дитину, що супроводжується та посилюється не 
менше ірраціональним почуттям провини перед нею. Ві-
домо, що сором і провина належать до групи, так званих, 
моральних емоцій. Моральне страждання батьків дітей з 
ОМЗ детермінується напруженістю механізмів психологіч-
них захистів, внутрішньоособистісних конфліктів та опосе-
редковується особистісними якостями батьків.

Комплекс моральної травматизації батьків доречно 
розглядати як систему заперечення чи проживання мо-

рального страждання від усвідомлення інвалідності дити-
ни. Моральна травматизація, на відміну від переживання 
страждання може виступати чинником вторинного трав-
мування через впевненість у провині перед. Відомо, що в 
сім’ях, які виховують дітей з ОМЗ, можна виділити чоти-
ри основні типи батьківських стратегій: 1) гіперпротекція 
– прагнення захистити дитину від проблем і труднощів; 
2) авторитарне неприйняття – вимагання неухильного ви-
конання всіх завдань, вправ і доручень; 3) гіпопротекція – 
збільшення емоційної дистанції, холодність у відносинах, 
емоційне неприйняття дитини; 4) співробітництво – кон-
структивна і гнучка форма взаємовідповідальних відносин 
батьків і дитини в спільну діяльність (С. Іневаткина) [1]. Є 
підстави вважати, що сім’я особливо важко переживає, 
якщо її члени звинувачують себе або дитину в її функціо-
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нальній обмеженості. Відомі дві основні точки зору сім’ї на 
причини розладу: а) біологічна: сім’ї, що усвідомлено або 
неусвідомлено дотримуються цієї теорії, бачать причину 
обмежених можливостей в якихось незалежних від волі 
дитини мутаціях; б) психологічна: її прихильники в усьому 
звинувачують себе, членів сім’ї чи саму дитину з обмеже-
ними можливостями, існує прихована агресія всіх членів 
сім’ї один до одного. Архетипічна програма ірраціональ-
ної провини конституює в свідомості суб’єкта почуття 

ірраціональної відповідальності, що детермінує нераці-
ональні моделі батьківської поведінки [3]. Обумовлене 
суперечностями між програмами різних рівнів, моральне 
страждання стає в психічній реальності особистості по-
стійно чинним центром занепокоєння, точкою концентра-
ції уваги. Постійно присутнє в екзистенційному просторі 
особистості страждання виявляється передумовою заро-
дження і центром формування феномена свідомого мора-
лізаційного самозвинувачення [2].
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В останні десятиліття в Україні спостерігається значне 
зростання психотерапевтичної та консультативної практики. 
Завдання, що постають перед психологічною наукою в зв›яз-
ку з цим зростанням, вимагають особливої   уваги до понять, 
що узагальнюють основні феномени психологічної допомо-
ги. Одним з таких понять є «емпатія», за яким, з одного боку, 
стоїть тривка науково-дослідницька основа,  і яке, з іншого 
боку, є «рідним» для психологів-практиків різних підходів

Поняття емпатії виникло на рубежі XIX і XX століть усеред-
ині особливої   традиції, пов›язаної з так званою «філософією 
життя» й описовою психологією  В. Дільтея,  і має тривалу 
історію  -  від надбань Е. Тітченера до сучасних когнітивних 
підходів [1;2;3;7]. Сьогодні феномен емпатії все частіше стає 
об›єктом уваги психологів, філософів, етологів та педагогів, 
і зазвичай розу м іється як здатність людини  уявляти себе 
Іншим і тілесно-чуттєво проживати його, наслідувати його 
стани. Сам термін походить від грецького «pathos» (сильне 
і глибоке почуття, близьке до страждання) з префіксом «em-
», що означає напрям досередини. Простежується аналогія 
зі словом «симпатія», що виражає «спів-чуття», і має відтінок 
сентиментальності, проте емпатія - почуття більш глибоке, 
таке, що передає певне духовне єднання особистостей, при 
якому одна людина настільки переймається почуттями іншої, 
що тимчасово от о тожнює себе зі співрозмовн и ком, ніби 
розчиняючись в ньому. Саме в цьому глибокому і загадково-
му процесі емпатії виникає взаємне розуміння, взаємовплив 
та інші значимі відносини між людьми.

У сучасній психологічний практиці емпатія - центральна 
категорія цілої  низки напрямів консультування і психоте-
рапії. У різном а нітних психотерапевтичних школах саме 
високий рівень е мпатії психотерапевта вважається най-

більш доведеною  умовою ефективності психотерапії в 
цілому. Здатніс т ь до емпатії вважається найважливішою 
професійно значущою якістю психолога.  Проблема роз-
витку емпатії ставиться як одна з основних в контексті ор-
ганізації навчання та супервізії професіоналів-практиків [5]

У вітчизняній п с ихології радянського періоду поняття 
емпатії з›явилося досить пізно і було викликане пожвавлен-
ням наукових процесів в цілому після кризи 90-х років. До-
нині зберігають свою актуальність методологічні проблеми 
дослідження емпатії, на які вказувала автор перших публі-
кацій з даного питання Т.П. Гаврилова: «Одночасно порушу-
ється ряд питань, теоретично і експериментально мало роз-
роблених в науці, таких, наприклад, як проблема емоційних 
станів, взаємозв›язок переживання і поведінки і т.д.» [3]

У сучасній зарубіжній психології науковий інтерес бага-
то в чому пов›язаний з появою нової галузі вивчення емпатії 
- нейрофізіологічної. Дана область виникла після відкриття 
італійським вче н им Дж. Ріццолатті з колегами так званих 
дзеркальних нейронів. Йде  мова про дзеркальний принцип 
роботи мозку в ц ілому. З кожним днем   примножуються 
як емпіричні дослідження емпатії з використанням засобів 
реєстрації збудження дзеркальних нейронних мереж, так і 
теоретичні роботи, які намагаються переосмислити в світ-
лі нових відкриттів нейрофізіології саму суть соціальності, 
людських відносин в цілому й емпатії зокрема. [6]

У нашій країні з ростання числа дослідж е нь емпатії в 
основному кільк і сне з акцентом на досл і дження емпатії 
у соціальній психології як феномену соціальної перцепції і 
міжособистісної взаємодії. [4]

Звертає на себе увагу той факт, що й у вітчизняній, і в 
зарубіжній психології досліджень емпатії в контексті психо-
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терапії та консультування - тобто в тих сферах, де емпатія 
існує в своїх найбільш розгорнутих, розвинених формах, 
- практично немає. Неінтегрованість різних підходів до ем-
патії яскраво відображає наступний факт: в монографії М. 
Девіса (одного з визнаних дослідників емпатії)  «Емпатія: 
соціально-психологічний підхід», що вважається однією з 
кращих, немає жодного згадування на цю тему [5].

Вперше обґрунтування емпатії як найважливішого ме-
тоду психотерапії ми знаходимо в роботах засновників 
найпотужніших психотерапевтичних напрямків К. Роджер-
са і X. Кохута  [3;7].  На думку К. Роджерса, емпатія означає 
«входження в особистий перцептивний світ Іншого і ґрун-
товне його впорядкування. Вона має на увазі сенситивність 
до постійно змінюваних в цій іншій людині чуттєвих сенсів, 
які плавно переходять один в одного, - до страху, чи гніву, 
або ніжності, або збентеження, або чого б то не було ще, що 
переживає він або вона. Емпатія означає тимчасове прожи-
вання в житті іншої людини, обережне переміщення в ньому 
без того, щоб давати будь-які оцінки; емпатія означає відчут-
тя смислів, які він або вона навряд чи усвідомлюють, але без 
прагнення розкрити неусвідомлювані почуття, оскільки це 
могло б бути дуже загрозливим. Емпатія означає часту звір-
ку з людиною відносно точності ваших відчуттів і керування 
тими реакціями, які ви отримуєте від неї. Ви є надійним супут-
ником людини в його або її внутрішній світ» [7].

К.Роджерс виділяє наступні властивості процесу емпатії:
1. Збереження в емпатичному процесі власної позиції 

емпатуючого; збереження психологічної дистанції між 
ним і тим, до кого зверенена емпатія.

2. Наявність співпереживання (яким би по знаку не 
було переживання емпатованого), а не просто емоційно-
го ставлення (симпатії).

3. Динамічний (процес, дія), а не статичний (стан, здат-
ність) характер феномена емпатії. [7]

На думку К.Роджерса, емпатія відрізняється від іден-
тифікації. Досвідчений терапевт відчуває світ клієнта 
так, ніби він був би його власним, але без будь-якої втра-
ти цієї якості «ніби». Якщо це «ніби» втрачається, то ми 
маємо справу зі станом ідентифікації. За К. Роджерсом, 
тільки-но емпатія перетворюється в ідентифікацію, кон-
сультант уже більше не здатний вповні розуміти клієн-
та, оскільки для того, щоб робити це, необхідно зберіга-
ти об›єктивність.

К. Роджерс і X. Кохут  затверджують також статус ем-
патії як предмета найважливішої потреби розвитку особи-
стості, тобто вони здійснюють інтеграцію двох основних 
напрямків розвитку поняття «емпатія». Методологічною 
формою цієї інтеграції є взаємне опосередкування пізнання 
і відносин. Основним контекстом інтеграції виступає про-
блема діалогічного трактування особистісного розвитку: 
розвиток особистості неможливий поза Іншим. У цьому 
контексті емпатія виступає як фундаментальна умова роз-
витку особистості.  Розкриваючи цю умову більш детально, 
К. Роджерс висуває гіпотезу про те, що «суттєва позитив-
на особистісна зміна не може статися ніяким чином поза 
відносинами»[7]. Решта умов розкривають: по-перше, 
особливості учасників відносин: клієнт не конгруентний, 
вразливий або тривожний, а терапевт конгруентний  або, 
іншими словами, інтегрований в цих відносинах; по-друге, 
характеристики відносин: терапевт відчуває безумовне 
прийняття клієнта й емпатичне розуміння його внутрішньої 
системи відліку, яке він передає клієнту, а клієнт, хоча б у 
мінімальному ступені, сприймає комунікацію емпатичного 
розуміння і безумовного прийняття терапевта [7].

Отже, емпатія – найважливіший момент в консуль-
туванні, що означає глибоке проникнення в світ Іншого, 
резонування з особистісними смислами людини. Основни-
ми особливостями процесу емпатії є збереження власної 
позиції емпатуючого, наявність в ній співпереживання; 
динамічний, а не статичний характер процесу. У різних 
напрямках психотерапії емпатія виконує різні функції. В 
психоаналізі це – забезпечити «вхід» в динаміку «несвідо-
мого» пацієнта; в клієнт-орієнтованій терапії це – моде-
лювання процесу того, як увійти в резонанс зі своїм тут і 
тепер пережитим досвідом[5]. 

Як бачимо, ситуація, що склалася у сфері вивчення 
емпатії в психології, характеризується, з одного боку, 
визнанням великої значимості даного поняття як для тео-
рії, так і для практики, а з іншого боку, наявністю значних 
труднощів і в емпіричному вивченні емпатії, і в теоретич-
ному осмисленні результатів її експериментальних дослі-
джень і напрацювань психологічної практики. Це спонукає 
науковців до детальнішої розробки даного психологічно-
го феномену, що сприятиме як розвитку і збагаченню пси-
хологічної теорії, так і розвитку психологічної практики та 
засобів її рефлексії й осмислення. 
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На сьогоднішній день існує вели-
ка кількість різноманітних колод ме-
тафоричних асоціативних карт. МАК 
– це набір карт чи листівок, на яких 
зображені різні події, фігури, облич-
чя, тварини, природа, схеми та знаки, 
абстракції. Також, у якості психоло-
гічного інструментарію використову-
ють гадальні карти Таро або роздру-
ковані в форматі картки репродукції 
відомих картин.

Серед методів роботи з цими кар-
тами можуть бути:

- відкриті – коли клієнт переби-
рає картки, знаходить ту на яку в 
нього буде емоційна реакція і обго-
ворює зображене з психологом; або 
сам психолог пропонує клієнту карт-
ку для обговорення, яка асоціюється 
з проблематикою клієнта;

- закриті – коли клієнт «в сліпу» 
обирає картку чи декілька карток, в 
такому випадку обговорення, часті-
ше за все, відбувається за наперед 
заданими питаннями;

- складання історії або казки за 
обраними картами;

- малювання за мотивами карти 
(домальовування фону чи наступної 
карти, перемальовування і т.п.).

До найвідоміших і популярних ко-
лод відносять: «Персона / Persona», 
«Танду / Tandu / TanDoo», «Еко / 
Ecco», «Коуп / Cope», «Сага / Saga», 
«Морена / Morena», «Вона», «Вікна та 
двері», «Із сундука минулого. Мета-
фора дитячих переживань», «Habitat. 
Середовище проживання».

Метафоричні асоціативні карти по-
будовані на механізмах функціонуван-
ня метафори. Метафора – це знакова 
продукція, яка представляє собою 
систему візуальних/звукових сигналів, 
які інтерпретуються реципієнтом в кон-
кретному семіотичному континуумі [2].

Світ психічного особистості ре-
презентується за допомогою двох 
систем:

- образної, яка онтогенетично ви-
никла першою;

- вербальної, яка розвивається у 
тісній взаємодії з образною.

Образи стають посередниками 
між чуттєвими і абстрактно-логічни-

ми пізнавальними процесами. Кла-
сична метафора – це вторгнення 
синтезу в зону аналізу, образа в зону 
поняття, уяви в зону мислення, оди-
ничного в зону загального, індивіду-
ального в країну класів [1, с. 19].

Функція метафори як виду уяви, 
полягає у забезпеченні зв’язку чут-
тєвого і раціонального, що сприяє 
розумінню сутності об’єкта, явища, 
ситуації. Саме з психологічними функ-
ціями метафори як особливого виду 
уяви – вербально-логічного, функція 
якого вербалізувати образи, пов’яза-
не активне застосування метафори 
в практичній психології в якості за-
собу активізації психічної діяльності 
суб’єкта, який її сприймає, і як засіб 
емоційного впливу на людину.

Особливість метафори полягає 
в тому, що вона дає можливість ви-
разити суб’єктивне відображення 
зовнішнього і внутрішнього світу 
людини. За допомогою метафор вну-
трішній світ людини, її переживання, 
цінності, сенси, ідеї, об’єктивується у 
зовнішній світ.

Яцюк А. М.
Кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології 
Херсонського державного університету, м. Херсон

МОЖЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ  
РОБОТИ З МЕТАФОРИЧНИМИ 
АСОЦІАТИВНИМИ КАРТАМИ
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На даний час в Україні недостатньо стандартизованого 
діагностичного інструментарію, який би охоплював різні 
аспекти вивчення харчової поведінки людини. Відсутні 
адаптовані методики, спрямовані на вивчення харчової 
поведінки та пов›язаною з нею харчовою інтуїцією: ро-
зуміння себе і сигналів свого тіла (голоду та насичення), 
усвідомленості у виборі продуктів, харчових вподобань 
та їх зв›язок з тілом. Дослідження свідчать, що виявлення 
факторів ризику розвитку порушень харчової поведінки, 
насамперед, у підлітковому та юнацькому віці, є найваж-
ливішим механізмом профілактики харчових розладів 
(Tribole, Resch,  Tylka, Bacon, Kroon Van Diest) [2]. 

Метою нашого дослідження була адаптація опитувальни-
ка Intuitive Eating Scale-2 (IES-2 Scale T.Tylka, 2006). Наш профе-
сійний інтерес до цього опитувальника був викликаний його 
прогностичністю, додатковими можливостями профілактики 
порушень харчової поведінки. Методика апробована в десят-
ках досліджень та відзначається простотою діагностики та 
інтерпретації, універсальністю, тобто можливістю використо-
вувати у роботі з різними групами і категоріями респондентів 
(T. Tylka 2006, 2011, 2013, 2016) [1,2]. Процедура адаптації опи-
тувальника була схвалена автором методики – Трейсі Тілка, 
професором університету штату Огайо (США). 

Опитувальник «Шкала інтуїтивного харчування (ШІП–2)», 
як і оригінальний IES-2 Scale T.Tylka, складається з 23 питань, 
які включають 4 субщкали: «Безумовний дозвіл на їжу», «Їжа 
для фізіологічного голоду, а не емоційного», «Відчуття сигна-
лів голоду та насичення», «Гармонія їжі та тіла».

На першому етапі дослідження проводилась перевірка 

конструктної валідності шкал, вивчалась факторна струк-
тура адаптованої версії опитувальника. У дослідженні взя-
ли участь 105 респондентів віком від 15 до 65 років, з них 
– 45% чоловіків та 55% жінок. 

Для визначення конструктної валідності опитувальника 
були обрані адаптовані зарубіжні методики – голандський 
опитувальник харчової поведінки DEBQ, опитувальник об-
разу тіла О. Скугаревського, опитувальник самовідношен-
ня В. Століна. Був проведений кореляційний аналіз між 
шкалами опитувальника і шкалами зазначених методик. У 
результаті проведеного математично-статистичного ана-
лізу розкиду показників щодо інтегрального показника за 
загальною шкалою «Інтуїтивне харчування» були виділені 
групи з різними рівнями інтуїтивного харчування: низький 
(27%), середній (44%), вище середнього (28 %) та високий 
(1%) рівні. Саме у групі з низьким рівнем інтуїтивного харчу-
вання відзначається емоціогенне переїдання, високий рі-
вень самообвинувачення, незадоволеність образом тіла. 
Можна припустити, що це група ризику розладів харчової 
поведінки, яка потребує подальшої уваги спеціалістів.  

Таким чином, перший етап адаптації опитувальника та 
отримані результати дозволяють зробити висновок щодо 
метричної еквівалентності адаптованої версії оригіналу 
IES-2 Scale T. Tylka. Використання опитувальника дозво-
лить здійснювати превентивні заходи шляхом проведен-
ня діагностичних досліджень і розробки на їх основі пре-
вентивних стратегій, впровадження психопрофілактичних 
програм з розвитку базових навичок харчової поведінки, 
насамперед, серед підлітків та молоді.

Ящишина Ю.М.
кандидат психологічних наук, доцент, доцент Донецького національного медичного 
університету, м. Краматорськ, Україна

INTUITIVE  EATING SCALE-2 T.TYLKA: 
РЕЗУЛЬТАТИ АДАПТАЦІЇ ОПИТУВАЛЬНИКА В УКРАЇНІ
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ВІДГУКИ ПРО НАУКОВУ ТВОРЧІСТЬ Т. С. ЯЦЕНКО
З повагою до глибинної психології та з любов’ю до Тамари Семенівни Яценко  
Віктор Миколайович СИНЬОВ директор Інституту корекційної педагогіки та психології Національ-
ного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, дійс-
ний член Національної академії педагогічних наук України, Президент Асоціації корекційних педагогів 
України:

«Понад 30 років, знаючи видатного українського вченого зі світовим ім’ям, академіка Т. С. Яценко, я зміг переконатися у її твор-
чому натхненні, креативності, інтелектуальній силі і професіоналізмі у дослідженнях найскладніших проблем психологічної науки і 
практики, таланті Вчителя у створенні Великої (і за кількістю учнів, і за якістю результатів діяльності) наукової школи, відомої далеко 
за межами рідної України, дружній надійності у спілкуванні та співпраці, готовності завжди прийти на допомогу людям у розмаїтті 
життєвих та професійних ситуацій, громадянській активності та інших високих особистісних якостях дорогої колеги.

Вдячний долі, яка подарувала мені щастя знати і любити Тамару Семенівну, вдячний особисто їй за все те, що вона зробила для 
людей, для психології, для України!

Далі я не можу втриматися і продовжую у віршах:

Академику Яценко – 
Восхищенная оценка.
О Тамаре каждый знает:
С ней в общении легко,
В психологии копает
Чрезвычайно глубоко!
Лично я люблю Тамару 
С каждым годом все сильней
И с женой своей напару
Обращаю мысли к ней,
Логико-сознательные,
Нежно подсознательные.
Славные дела верши нам,
Радуй творчеством страну,
Продолжай свой путь к вершинам,
Устремляясь в глубину.
Без усталости и скуки 
Новое акме бери!
Людям в жизни и науке
Свет любви своей дари!
Центровой, как в парламенте БПП,
В психологии – метод АСПП».
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Віталій Олександрович ТАТЕНКО  
доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти 
України:

«Вітаю із 40-річчям переможного поступу наукової школи Тамари Семенівни Яценко – школи глибинної 
психології, з якою мене пов’язує цілий ряд подій. Перш за все,  згадується участь у семінарі в українському місті 
Ялта, на якому я виступив з доповіддю про душу, дух і психіку, взяв участь у тренінгу. Добре запам’ятався фрагмент 
групової роботи, коли я заспокоював розчулену дівчину (учасницю тренінгу), що передбачалося правилами 
виконання методики.

Друга подія – це виступ в ролі опонента на захисті дисертації докторантки Тамари Семенівни, завдяки чому 
я мав нагоду прилучитися до ідей наукової школи. Крім того, вдячний Тамарі Семенівні за чудові книги, яка, як 
автор, дарувала їх мені протягом останніх років. Не менш цікавим і пізнавальними для мене були наші бесіди з 
Тамарою Семенівною про глибини психічного життя людини під час прогулянок по місту над морем. 

Проте перше враження і захоплення Тамарою Семенівною, як науковцем в галузі психології, мав змогу 
отримати набагато раніше – на одному зі з’їздів психологів у Москві багато років тому. Я був здивований як 
молода, чарівна українська пані вільно і сміливо почувається за трибуною – як справжній суб’єкт наукової 
творчості, автор і носій нового наукового знання та методу його отримання. Намагаючись знайти пояснення такій 
упевненості я зрозумів головне – вся справа у: сумлінному ставленні до наукової роботи, відданості психології, 
високій вимогливості до себе як дослідника. І сьогодні Тамара Семенівна є однією із небагатьох, хто не обходить 
стороною психіку як об’єкт психологічної науки, намагаючись зрозуміти її, розширює простір глибинної психології 
серед реалій нашого життя. 

Радий привітати особисто Тамару Семенівну і її послідовників з цією знаменною датою!»

Ювілейна посвята Тамарі Семенівні директора львівського науково-практичного центру інституту 
професійно-технічної освіти НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Григорія Петровича Васяновича:

А про красу писали Дант,
Петрарка і Шевченко,
Та Васянович-докторант – 
Лиш про красу Яценко!....
Цвіте, як яблунька в саду:
Чарівна, гарна, мила.
Спокусить Фрейда на біду,
Аби лиш захотіла...
А Юнг прицмокне:
- Подивись! Заслинишся, їй-Богу,
За нею йшов би я услід,
У дальнюю дорогу...

Та й Адлер з Фроммом
В одну мить корекцію б змінили,
Перед красою і вони
Встоять не мали сили.

Отак і я: куди не йду –
Все бачу образ милий...
Як той Едіп, що вже осліп,
Та від краси щасливий.
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Світлана Миколаївна СИМОНЕНКО 
доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій, 
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського:
«Дорога Тамаро Семенівно!

Поздоровляю Вас з творчим ювілеєм, зичу Вам мати ще не один такий ювілей у Вашому житті та служінні 
науці і людям. Ювілеї – то певна віха в житті, коли озираєшся назад, на вже зроблене, для того, щоби потім 
спрямувати погляд у майбутнє, і з впевненістю йти вперед до нових звершень. Переконана, що їх у Вас буде ще 
багато, бо Ви не просто незвичайна жінка, а НАДзвичайна в усьому! 

Всі ті перфектні епітети, якими можна охарактеризувати Вас, як Науковця, Жінку, Матір, Друга, 
Вчителя… можна писати тільки з великої літери. Для мене, і я думаю, що мою думку поділяють багато моїх колег-
науковців, Ви є жінка, яка дійсно заслуговує звання «ЖІНКА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ» (на жаль, то є прерогатива 
сьогодні чомусь тільки жінок в політиці та шоу-бізнесі). Це можна без перебільшення стверджувати, бо Ви є 
взірцем, «Іконою» стилю, краси, натхнення, таланту, розуму, творчої продуктивності, жаги до життя, до 
роботи та коректності, людяності і принциповості в житті і науці. Не злічити тих науковців у психологічній 
галузі, фахівців-психотерапевтів, наукових підручників і монографій (кожна з яких є науковим бестселером), які Ви 
підготували, а ще скільки попереду…

Я вдячна долі за те, що вона нас познайомила і звела в цьому житті і пишаюся дружбою з Вами, дорога 
Тамаро Семенівно, Ви для мене взірець в усьому! 

З великою повагою і щирою любов’ю та побажаннями добра, здоров’я, щастя і творчих успіхів, многії літа 
і так тримати !!!»

Анатолій Васильович ФУРМАН,
 доктор психологічних наук, професор, головний редактор журналу «Психологія і суспільство»: 

«Українській богині глибинного пізнання психіки
На українському науковому олімпі в царині живильного гуманітарного дискурсу три останні десятиліття 

майорить і захоплює постать богині пізнання найпотаємніших глибин людської душі – відомої співвітчизниці Тамари 
Семенівни Яценко. На тлі майже тотально спримітизованої науково-дослідницької діяльності у чи не найскладнішій 
ділянці людських розмірковувань – у сфері психології, ця індивідуально колоритна, професійно компетентна і 
громадянськи активна постать вражає і вабить своїми незмінними чеснотами – мудрістю і наполегливістю, 
добротою і вимогливістю, ґрунтовними особистісними знаннями та організаторським талантом створити й 
наповнити змістом фаховий рух практичних психологів України за якісне опанування ними як методом активного 
соціально-психологічного пізнання, так і новітніми техніками діагностико-психокорекційної роботи.

Ще на зорі сходження на вершину наукової слави академік Тамара Яценко обрала психоаналіз як теорію 
і практику розсекречення неозорого світу індивідуального Я людини у єдності його двоаспектної буттєвості 
– свідомого і несвідомого, явного і неявленого, феноменального і символічно закодованого, емпіричного і 
теоретичного, вимовленого і неартикульованого. І треба визнати, що з року в рік усе більш употужнюється 
діяльність очолюваної нею численної наукової школи, вдосконалюється й уконкретнюється авторська модель 
внутрішньої динаміки психіки, розширюються об’єктиваційні горизонти, засоби та інструменти глибинного 
пізнання психічного життя особистості клієнта, накопичується й каталізується обширний емпіричний матеріал 
діагностико-психокорекційної роботи психологів з респондентами різних віку, статі, соціального статусу і 
душевного складу. Закономірно, що це яскраво унаочнюють видання кількох десятків монографій і навчальних 
посібників, майже півсотні підготовлених докторів і кандидатів наук, більше двох десятків проведених авторських 
наукових шкіл та інші наукові напрацювання і культурні здобутки. Проте існує ще одна важлива передумова, що 
якісно вирізняє психологічну школу Т.С. Яценко з-поміж аналогічних наукових товариств: кредо сподвижницької 
праці очільниці школи становить реальне уможливлення нерозривного союзу теоретичної миследіяльності і 
прикладного психологічного практикування, а відтак входження академічно зрілої психологічної науки в суб’єктно 
хаотизовану та обтяжену матеріальними клопотами атмосферу суспільного життя співгромадян. Особисто 
знаючи Тамару Семенівну три десятиліття, зауважу, що для неї як уповні самоактуалізованої особистості не існує 
розрізнення на роботу і творчість, на обов’язок і задоволення. Вочевидь вона практикує зусиллями розуму і духу 
кожен момент власного життя, залишаючи вогненну енергетику свого свідомого досвіду в учнях, студентах, 
прибічниках, колегах.

Перефразовуючи відомі слова Віктора Франкла, є підстави з повним правом сказати, що сенс свого життя 
Тамара Яценко бачить у тому, щоб свій колосальний свідомий досвід глибинного пізнання психіки в діалектичній 
єдності свідомості й несвідомого повсякденно практикувати наскільки зрозуміло, майстерно і переконливо, 
щоб це допомагало оптимальними особистісними траєкторіями розвитку збагачувати професійний свідомий 
досвід майбутніх і дипломованих психологів у їхній надскладній роботі з підсвідомим – як власним, так і не схожих 
між собою клієнтів. І це справді під силу лише креативним, людиноцентрованим і сакрально зорієнтованим 
індивідуальностям.»
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Олена Миколаївна ПОЛЯНИЧКО  
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри спорту та фітнесу Київського університету 
імені Бориса Грінченка:

«Впервые о методе АСПП и его создателе академике НАПН Украины Яценко Тамаре Семеновне я узнала 
приехав летом на Школу психологии в с. Ласпи АР Крым в 2006 г. (фото 3). С тех пор прошло более 12 лет, но те 
первые чувства и восторг от участия в малой группе помнятся по сей день. Это та психология, которую я искала, 
подумала я тогда, и это тот метод и тот Учитель, у которых надо учиться. 

Фото 3. Летняя Школа психологии в с. Ласпи АР Крым, 2006

Развивался метод, росли и мы, ученики научной школы академика Т. С. Яценко. Научные открытия 
фундаментальных законов устройства и функционирования целостной психики, представленные в научных 
статьях и книгах Тамары Семеновны захватывают и всецело поглощают. Ее участие в Международных и 
Всеукраинских конференциях всегда сопряжено с проведением мастер-классов, к которым особый интерес 
проявляют студенты, преподаватели, практикующие психологи и люди, интересующиеся психологией и 
методом АСПП. 

Особая радость, когда Тамара Семеновна приезжает в Киев и проводит открытые мастер-классы 
(практические занятия) в НПУ имени М. П. Драгоманова, Институте психологии им. Г. С. Костюка, Национальном 
университете обороны Украины имени Ивана Черняховского, Национальном медицинском университете имени 
А. А. Богомольца и т.д., всегда удивляя аудиторию своим мастерством и гениальностью (фото 4 – 11)». 

Фото 4 – 5. НПУ им. М. П. Драгоманова, доклад Т. С. Яценко на Международной конференции (15.02.2016)

Фото 6 – 7. НПУ им. Драгоманова, мастер-клас Т. С. Яценко (15.02.2016)
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Фото 8 – 9. НУОУ имени Ивана Черняховского, мастер-клас Т. С. Яценко (26.06.2016)

Фото 10 – 11. Институт психологии им. Г. С. Костюка, доклад и мастер-клас Т. С. Яценко на Международной конференции (31.05.2018)

Метод АСПП настолько уникален, приближен к законам «экологии природы», что он обладает 
потенциалом исключительной адаптивности к устройству психического, поэтому не может оставить 
равнодушным никого и в первую очередь тех, кто не равнодушен к познанию себя. Античное изречение «Познай 
самого себя!» становится ближе и понятней только после собственного участия в психокоррекционной работе, 
проводимой Т. С. Яценко, особенно при непосредственном участии в ее Авторских школах и малых группах. 
Гармония и внутреннее равновесие (гомеостазис) приходят постепенно, знания и понимание метода тем более. 
Я тешусь тем, что из 40-ка юбилейных лет, мы 12 лет вместе в исследовании психики. Я не пропускаю ни одной 
возможности побывать в психокоррекционном процессе АСПП, проводимом Т. C. Яценко.

Успех в профессиональной деятельности, личной жизни зависят от многих факторов, но я знаю точно, 
что только благодаря методу АСПП и его создателю Тамаре Семеновне Яценко, я могу быть благодарна за все, 
что есть у меня сегодня. На увлекательной и любимой работе, где оживают рассказами занятия студентам-
спортсменам по «Психологии спорта», «Психологии здоровья» о методологии глубинного познания целостности 
психического я вижу сияющие глаза, желание учиться, восторженные отзывы о действенности Метода АСПП. 
Я понимаю важность и значимость стольких лет упорного труда, любви и неисчерпаемой энергии, которую 
дарила и дарит нам всем причастным к исследовательному пути Тамара Семеновна Яценко. Спасибо Вам и дай Бог 
Вам Здоровья!»
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Олександр Джамільович САФІН  
доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини: 

«Академік НАПН України Яценко Тамара Семенівна по праву вважається одним із найвідоміших вчених-теоретиків 
і водночас вчених-практиків в Україні та за її межами у галузі глибинної психології. Вона щедро ділиться власним 
багатющим досвідом із тими, хто бажає займатися і займається практичною психологією. Розроблений нею 
метод активного соціально-психологічного пізнання допомагає діагностувати та коригувати особистісні 
проблеми багатьох людей. Великим науковим досягненням є також відкритий академіком НАПН України Т. С. Яценко 
метод аналізу комплексу тематичних психомалюнків, яким користуються ціла плеяда її учнів і послідовників, що 
у кількох поколіннях зростали на її очах, переймаючи неоціненний досвід мудрого педагога-наставника, відвертого 
порадника, людини глибокої душі та відкритого серця.
Рівно сорок років тому нею було започатковано психодинамічний напрям, який мав на меті розробку методу 
глибинного пізнання психіки в її цілісності і синтез науково-практичних напрацювань у різних течіях психології, 
зорієнтованих не лише на наукове пізнання, а й, передусім, на надання людині практичної допомоги. Упродовж 
тривалого часу залишалося відкритим питання адекватного розуміння психіки соціально адаптованих людей, які 
потребують допомоги в індивідуалізованій психокорекції, спрямованій на каталізацію особистісного зростання 
та самоактуалізаційного потенціалу. Але Т. С. Яценко вдалося знайти відповіді і на це найскладніше питання.
Розроблення нею методу активного соціально-психологічного пізнання передбачало орієнтованість на розкриття 
закономірностей функціонування психічного в його цілісності. Багаторічне глибинне дослідження психіки 
відбувалося як би спіралеподібно, від теорії до практики, і навпаки – від узагальнення результатів практики – 
до теорії. З огляду на це, у розв’язанні проблем, які поставали впродовж цього тривалого дослідження, провідну 
роль відігравали методологічні положення, що сприяли індивідуалізації діагностико-інструментальних аспектів 
корекційного процесу, техніка ж та інструментарій роботи йшли за ними. Тамара Семенівна не перестає 
акцентувати увагу на тому, що центральним питанням психодинамічної методології було і залишається розуміння 
цілісності психіки в її самоорганізаційних можливостях. Вона підкреслює біномність системи організації психічного 
в його феноменологічній сутності; фундаментальності принципу невід’ємності сфер свідомого і несвідомого; 
актуальності розкриття характеру інформаційно-дистанційних взаємозв’язків свідомого і несвідомого на межі 
їхньої дотичності у діагностико-корекційному процесі активного соціально-психологічного пізнання; а також 
неможливості існування жодної зі сфер поза межами єдиної системи психічного.
І, як справжній вчений-гуманіст, вона не втомлюється працювати в діалозі із суб’єктом як носієм психіки, 
проникаючи у внутрішню неусвідомлювану мотиваційну ініціативу, що сприяє проникненню у сутність цілісності 
психічного. Дослідниця підкреслює, що лише сам суб’єкт може внести зміни у власну поведінку через розширення 
рефлексивних знань, поглиблення розуміння когнітивно-захисних деформацій та дисфункцій психіки, які суперечать 
інстинкту самозбереження. У цьому полягає людиноцентризм цієї видатної постаті, яку наукова спільнота ще не 
оцінила сповна, але, поза усяким сумнівом, рано чи пізно це зробить обов’язково.
Хочу ще додати, що метод АСПП має широку палітру застосування, і я вдячний долі за можливість безпосереднього 
проходження глибинної психокорекції (спільно з курсантами Академії Прикордонних військ України у 
м. Хмельницькому у 1997-2000 рр.). Пізніше метод був використаний мною в підготовці майбутніх прикордонників 
в аспекті оптимізації їхніх особистісних характеристик, що знайшло втілення в захищеній мною дисертації.
Щиро зичу Вам, Тамаро Семенівно, здоров’я молодечого, віку довгого, статків і гараздів у домі, міцності духу, 
щедрої долі, людської теплоти та плідного довголіття».
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І. Загальні вимоги до структури тексту статті

1.1. Стаття має бути написана українською, російською або англійською й 
оформлена відповідним чином:

- назва статті (по центру прописними літерами);
- індекс УДК (на початку ліворуч);
- дані про автора  (по центру) – прізвище, ім’я та по-батькові (курсивом, 

напівжирним шрифтом);
- професійні дані про автора (на початку ліворуч від тексту, звичайним 

курсивом) – науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (без ско-
рочень), місто проживання та в дужках – країна, код ORCID;

- телефон та емейл – для редакції (не підлягають оприлюдненню);
- анотація мовою статті (рекомендовано обсяг анотації від 90 до 150 слів);
- ключові слова мовою статті (від трьох до восьми слів);
- текст статті, написаний відповідно до вимог, визначених Постановою 

Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 та цих вимог, обсягом від 9 
аркушів (текст анотації, таблиці і рисунки, перелік використаних джерел та 
реферати не зараховуються до тексту статті);

- список використаних джерел, оформлений відповідно до стандартів;
- транслітерований список використаних джерел (виконується відповід-

но на сайтах, таких як – http://translate.meta.ua/translit/ );
- реферати англійською мовою, українською мовою та російською мо-

вою оформлені таким чином: дані про автора  (по центру) – прізвище, ім’я 
та по-батькові (курсивом, напівжирним шрифтом); професійні дані про ав-
тора (на початку ліворуч від тексту) – науковий ступінь, учене звання, поса-
да, місце роботи (без скорочень), місто проживання та в дужках – країна; 
назва статті (по центру прописними літерами); текст реферату (1-1,5 аркуша, 
бальше ніж 1900 знаків); ключові слова.

1.2. У структурі тексту статті повинні бути відображені обов’язкові еле-
менти згідно з вимогами ВАК України до наукових статей (Постанова Пре-
зидії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), а саме: 

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями; 

• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’я-
зання даної проблеми і на які спирається автор; 

• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким при-
свячується стаття; 

• формулювання мети або цілей статті (постановка завдання); 
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 
• висновки з даного дослідження; 
• перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
1.3. Відповідальність за зміст матеріалів несе автор та його науковий керівник.
1.4. Усі статті, які подаються до друку в науково-практичний журнал «Пси-

хологічний часопис», підлягають додатковому рецензуванню та можуть 
бути не допущені до опублікування при негативній оцінці рецензентом, або 
невідповідності оформлення статті зазначеним вимогам.

ІІ. Технічні вимоги до оформлення матеріалів наукових досліджень

2.1. Обсяг статті, без урахування списку використаних джерел,  анота-
цій тощо не повинен бути меншим за 9 сторінок та перевищувати обсяг у 
25 сторінок ; сторінки мають бути пронумеровані (знизу – ліва сторона ар-
куша, без номера на першій сторінці).

2.2. Текст має бути набраний шрифтом TimesNewRoman, 12 кеглем через 
1,5 інтервали; верхнє, нижнє і ліве поле – 2 см, праве – 1,5 см.

2.3. Зноски і примітки мають відповідати наступним вимогам: зноски на 
джерела оформлюються за правилами бібліографічного опису літератури 
(у квадратних дужках номер джерела з посиланням на сторінку, напри-
клад, [7, с. 11]); примітки робляться посторінково, автоматично, з познач-
кою *.

У кінці статті подається текст: «Список використаних джерел» – по цен-
тру. Список використаних джерел подається за вимогами ВАК (Бюлетень 
ВАК України, №3, 2008, С. 9-13). У списку слід розрізняти тире (alt+0150) та 
дефіс, наприклад, …– 1986. – Т. 7, № 6. – С. 79-83.

2.4. Ілюстративний матеріал має відповідати наступним вимогам: графіки 
та діаграми мають бути зроблені у Microsoft Graph або Microsoft Excel; на-
писи та підписи подано українською мовою; формули мають бути належним 
чином оформлені та зроблені у Microsoft Equation 3.0. і наступних версіях; 
якщо ілюстрації скановано, то вони мають бути записані у форматі .tiff з роз-
дільною здатністю 300 dpi або у форматах .jpg, .eps; написи на ілюстраціях і 
підписи до них мають бути подані українською мовою. Малюнки з Інтернету 
до друку не приймаються; схеми, зроблені у псевдографіці, до роботи не 
приймаються; кольорова модель для кольорових малюнків – CMYK.

2.5. Стаття (ім’я файлу включає прізвище автора англійською) має бути 
набрана на комп’ютері.

ІІІ. Порядок подання матеріалів до редакції

3.1. До редакції подаються:
- Стаття в електронному вигляді (з анотацією та рефератами); 
- Рецензія наукового керівника (у разі подачі матеріалів автором без на-

укового ступеня);
- Квитанція про сплату авторського внеску (сканована копія).
3.2. Матеріали подаються  в електронному вигляді через сайт, або, у 

вийняткових випадках, на електронну пошту редакції.
3.3. Стаття має бути прорецензована і рекомендована до друку та пода-

ватися з рецензією фахівця з проблеми, що досліджується; керівника, кон-
сультанта з науковим ступенем кандидата чи доктора психологічних наук 
(для аспірантів та авторів без наукового ступеня).

3.4. Публікація статей здійснюється за умови сплати авторами автор-
ського добровільного внеску, який сплачується з метою компенсації ви-
трат на оприлюднення матеріалів, зокрема корегування текстів, оплати 
послуг з сліпого двостороннього рецензування, оплати послуг програміста 
тощо.

Першочергово розглядаються статті в яких висвітлюються результати авторських (колективних) емпіричних досліджень, які виконуються в межах 
грантових програм, наукових тем кафедр, лабораторій, тощо, про що, відповідно, зазначається в заявці із відомостями про грант, назвою та номером 
держреєстрації теми. 

Від статей, в яких доказовість досліджень підвищується шляхом використання  емпіричних методів  дослідження, очікується презентації, власне, емпі-
ричних матеріалів. Статті також можуть бути теоретичними у випадках історикорефлексивного аналізу, а також, коли саме теоретичні методи дослідження 
є найбільше валідними до мети статті та дослідницьких завдань. В такому разі від автора очікується презентувати модель (її частину), авторську концепцію, 
теорію, системи понять, тощо.

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення 
невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

• Матеріал є унікальним та таким, що раніше не опублікований, а також не був представлений для розгляду та публікації в іншому журналі (або дано 
пояснення щодо цього в коментарях для редактора).

• Файл з матеріалом представлений у форматі документа OpenOffice, Microsoft Word або RTF.
• Наведені повні інтернет-адреси (URL) для посилань там, де це можливо.
• Текст набраний з 1,5 міжрядковим інтервалом; використовується кегль шрифту в 12 пунктів; для виділення використовується курсив, а не підкреслен-

ня (за винятком URL-адрес); всі ілюстрації, графіки і таблиці розташовані у відповідних місцях в тексті, а не в кінці документа.
• Текст відповідає стилістичним і бібліографічним вимогам, описаним у «Керівництво для авторів» та з яким можна ознайомитися нижче.

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ СТАТТІ ДО ЖУРНАЛУ



Під час відвідування клінічної бази-Українського державного медико-соціального центру 
ветеранів війни С.Циблі Київської області.



Основні питання, 
що виносяться на Конференцію:

Слідкуйте за новинами  на офіційній сторінці 
кафедри загальної і медичної психології НМУ 

імені О.О. Богомольця на Fb:  
https://www.facebook.com/general.medical.dpt.nmu/

На конференцію запрошуються ветерани АТО, 
лікарі – психологи, психологи, неврологи, 

психіатри, соціальні працівники та інші спеціалісти, 
що опікуються проблемами реабілітації 

та соціальної адаптації учасників АТО

Медична та психологічна реабілітація учасників бойових дій.
Стан медичної та психологічної реабілітації на сьогоднішній день.
Первинний, вторинний та третинний етапи реабілітації учасників бойових дій.
Психологічна реабілітація учасників бойових дій в умовах госпіталів ветеранів війни.
Законодавче забезпечення реформи реабілітації в Україні.
Стан соціальної адаптації учасників бойових дій.
Державна система соціальної адаптації ветеранів АТО.
Роль церкви в соціальній адаптації. Інституція капеланства в Україні.
Роль ЗМІ на адаптацію воїнів АТО. Просвітницька діяльність у структурі 
соціально-психологічної реабілітації.

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ ТА СПІВПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЗНАЧУЩОГО  
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОПРАКТИЧНОГО ЗАХОДУ!!!

II МІЖНАРОДНА НАУКОВО-
ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА
РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА 

АДАПТАЦІЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

23-24 травня 2019 року в Національному медичному 
університету імені О.О. Богомольця (м. Київ, Проспект 

Перемоги, 34 – морфологічний корпус НМУ) відбудеться 
міжнародна науково-практична конференція 

«Медико-психологічна реабілітація та соціальна 
адаптація учасників бойових дій: проблеми та 

перспективи»

Співорганізаторами та партнерами заходу виступають:

Національний медичний університет 
імені О.О. Богомольця, кафедра загальної і медичної 
психології,  Державна Служба України у справах 
ветеранів війни та учасників АТО, Державний інститут 
сімейної та молодіжної політики, Асоціація з медичної та 
психологічної реабілітації 
Кафедра публічного здоров’я Католицького люблінського 
університету імені Яна Павла ІІ, Польща 
Східноєвропейська мережа університетів, Польща 
Інститут нейропсихотерапії, Відень, Австрія 
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