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Ïðàêòè÷íà ïñèõîëîã³ÿψ

Ñóñï³ëüíà ïðîáëåìà: öèâ³ë³çàö³é-
íèé ïîñòóï â³ò÷èçíÿíî¿ îñâ³òè âèìàãàº
ðîçâ’ÿçàííÿ íàäñêëàäíèõ çàâäàíü
êîíöåïòóàëüíîãî ïðîÿñíåííÿ çì³ñòó
òðàíñôîðìóâàííÿ ñîö³îêóëüòóðíèõ
ðåàë³é ³ñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî, à â³äòàê
ïîñòàº íàãàëüíà ïðîáëåìà òåîðåòèêî-
ìåòîäîëîã³÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ïñèõî-
ëîã³÷íîãî çíàííÿ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì
âêðàé àêòóàëüíîþ º ðàö³îíàë³çàö³ÿ
ñó÷àñíèõ çäîáóòê³â â³ò÷èçíÿíî¿ ïðàê-
òè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ ùîäî òåîðåòè÷íîãî,
ïðîåêòíîãî òà ìîäåëüíîãî àñïåêò³â
òðàêòóâàííÿ ñîö³îáóòòÿ. Ñàìå ó ðåàë³-
çàö³¿ ïîñòóëàòó ñàìîðåôëåêñ³¿ ïîëÿ-
ãàº ñïîñ³á ñìèñëîâîãî ñàìîñòâåðäæåí-
íÿ íîâîãî ïîêîë³ííÿ ôàõ³âö³â, åòè÷íî
â³äïîâ³äàëüíèõ ó ñâî¿é ö³ëåðàö³î-
íàëüí³é ³ííîâàö³éí³é ä³ÿëüíîñò³. Êð³ì
òîãî, íàäâàæëèâî ñòâîðèòè é åêñïåðè-
ìåíòàëüíî àïðîáóâàòè îïòèìàëüíó
ìîäåëü ïñèõîëîã³÷íî¿ ñëóæáè ÕÕ²
ñòîë³òòÿ.

Ìåòà ñòàòò³ – çä³éñíèòè òåîðåòèêî-
ìåòîäîëîã³÷íèé àíàë³ç ìîäåëåé îðãà-
í³çàö³¿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðîáî-
òè ó ä³ÿëüíîñò³ óêðà¿íñüêèõ ³ ðîñ³éñü-
êèõ ïðàêòè÷íèõ ïñèõîëîã³â, à òàêîæ
óçàãàëüíèòè äîñâ³ä ðîáîòè ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ñëóæáè ó ñèñòåì³ ôóí-
äàìåíòàëüíîãî çàãàëüíîîñâ³òíüîãî
åêñïåðèìåíòó.

Àâòîðñüêà ³äåÿ. Ñèñòåìíå óñêëàä-
íåííÿ ñó÷àñíîãî ñîö³îáóòòÿ ñïðè÷è-
íåíå äèíàì³êîþ ñîö³îêóëüòóðíèõ òà
öèâ³ë³çàö³éíèõ çì³í, ÿâíî äåìîíñòðóº
ìåòîäîëîã³÷íó îáìåæåí³ñòü çàñòàð³ëèõ
òåîðåòè÷íèõ ìîäåëåé “ì³çåðíî¿”,
“åêîíîì³÷íî¿”, “ïîâåä³íêîâî¿” ëþäè-
íè. Çíåõòóâàíà ïñèõîëîã³÷íà ãëèáèíà
³ äóõîâíå áåçìåææÿ â³òàáóòòÿ îá’ºê-
òèâóºòüñÿ â íåâðîòèçàö³¿, ïñèõîïàòî-
ëîã³çàö³¿ òà åêçèñòåíö³éíî¿ êðèçîâîñò³
ñó÷àñíîñò³. Ïðàêòè÷íî-ïñèõîëîã³÷íà
ðîáîòà â³ä ìîìåíòó ñâîãî ñóñï³ëüíîãî
óòâåðäæåííÿ ìèñëèëàñü ÿê ñïîñ³á
øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ íà íåâðîòè÷íó
õâîðîáëèâ³ñòü ñóò³íîê öèâ³ë³çàö³é.
Ïðîâàëëÿ ì³æ òåîðåòè÷íî íåäîñêî-
íàëèìè êîíöåïòóàëüíèìè ïîáóäîâàìè
ïñèõîëîã³÷íîãî çíàííÿ é îáøèðîì
â³òàêóëüòóðíèõ ïîòðåá, áàæàíü, ³íòå-
ðåñ³â ëþäèíè ïîñòóïîâî çàïîâíþâà-
ëîñü ðåöåïòóðíî-ñõåìàòè÷íèìè âåð-
ñ³ÿìè ïñèõîïðàêòèêè, ïñèõîòåõí³ê,
ïñèõîêîðåêö³é. Ðåôëåêñèâíî íåäîñêî-
íàëå, çàõîïëåíî-ïîñï³øíå çàíóðåííÿ
ó öþ ïðîáëåìàòèêó íîâ³òíüî¿ ãåíå-
ðàö³¿ ïðàêòè÷íèõ ïñèõîëîã³â ëèøå
óñêëàäíþº äèñïðîôåñ³éí³ñòü òà ïñåâäî-
ïñèõîëîã³÷í³ñòü ñèòóàö³¿ àíàë³çîâàíî¿
ðîáîòè, îñîáëèâî ó ñôåð³ îñâ³òè.

Êóëüòóðîòâîð÷à ì³ñ³ÿ áàãàòîçì³ñ-
òîâî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ðîáîòè, ºäíàþ÷è
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òåîðåòèçóâàííÿ, ìèñëåä³ÿííÿ, êîí-
ñòðóþâàííÿ, åêñïåðèìåíòóâàííÿ òà
óí³êàëüíî-ìàéñòåðíå ïðàêòèêóâàííÿ,
åòàëîííî âò³ëåíà ó ôóíäàìåíòàëüíîìó
çàãàëüíîîñâ³òíüîìó åêñïåðèìåíò³ ç
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî íàâ÷àííÿ (çà
À.Â. Ôóðìàíîì). Â³äòàê íàãàëüíîþ
º ïîòðåáà ³ñòîðè÷íî-åâîëþö³éíîãî àó-
äèòó ñîö³îêóëüòóðíèõ íàäáàíü ñòàíîâ-
ëåííÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðîáîòè
òà ìåòîäîëîã³÷íî-òåîðåòè÷íå åêñïåð-
òóâàííÿ ôðàãìåíò³â ñîö³î³ííîâàö³é,
óò³ëåíèõ â ÷èñëåíí³ âåðñ³¿ ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ ñëóæáè ó ñèñòåì³ îñâ³òè. Ç ö³º¿
ïðè÷èíè  óïåðøå ïðåçåíòóþòüñÿ àëãî-
ðèòìè òà ìàòðèöÿ ïðîöåäóðè ïîð³â-
íÿëüíîãî àíàë³çó òâîðåííÿ ìèñëåñõåì
àêòèâ³çàö³¿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî
ïðîñòîðó ÷åðåç ôîðìàò íàóêîâîãî
ñïîñîáó âåäåííÿ äèñêóðñó ç ïðîáëåì
ñìèñëîâîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ â³ò÷èç-
íÿíîãî ïðàêòè÷íîãî ïñèõîëîãà (ùî-
íàéïåðøå ÿê ìåòîäó ³äåéíî-çì³ñòîâîãî
ºäíàííÿ òåîð³¿, ìåòîäîëîã³¿, òåõíî-
ëîã³¿ ³ ïðàêòèêè ïñèõîëîã³çóâàííÿ);
îáñòîþºòüñÿ êðèòè÷íî-ðåôëåêñèâíà
îö³íêà ñó÷àñíîãî êîíöåïòóàëüíîãî
ðîçìà¿òòÿ îðãìîäåëåé òà òåõíîëîã³é
ôàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Î÷³êóâàíèì ïîçèòèâíèì ðåçóëüòà-
òîì òàêî¿ ìèñëåä³ÿëüíîñò³ º ñòâîðåííÿ
ïåðåäóìîâ ð³âíåâîãî íàóêîâîãî
ïðîåêòóâàííÿ óí³êàëüíî-ìàéñòåðíî¿
ïñèõîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèíÿòêîâîãî
êóëüòóðîòâîð÷îãî çì³ñòó òà îðãàí³÷íå
¿¿ ïðåäñòàâëåííÿ â óñ³õ îðãñòðóêòóðàõ
îñâ³òíüî¿ ³íñòèòóö³¿, ùî òðàíñôîðìó-
ºòüñÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ôóíäàìåí-
òàëüíîãî çàãàëüíîîñâ³òíüîãî åêñïåðè-
ìåíòóâàííÿ.

Ñóòí³ñíèé çì³ñò: íà ï³äñòàâ³ ïîð³â-
íÿííÿ ð³çíèõ ñîö³îêóëüòóðíèõ, ìå-
òîäîëîã³÷íèõ òà ³äåéíî çîð³ºíòîâàíèõ
ï³äõîä³â äî ïðîåêòóâàííÿ îðãìîäåëåé
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðîáîòè ïðî-
ïîíóþòüñÿ ñóòí³ñí³ êðèòåð³¿ âèçíà÷åí-

íÿ ¿õ ³ííîâàö³éíî¿ ïîâíîö³ííîñò³
çàäëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ÿê îñâ³òí³õ, òàê,
âëàñíå, ³ ïðîôåñ³éíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ
ïðîáëåì; ïðåçåíòóþòüñÿ àëãîðèòìè òà
ìàòðèöÿ ïðîöåäóðè çàçíà÷åíîãî
ïîð³âíÿííÿ; âèñâ³òëþºòüñÿ äîñâ³ä
ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ
ñëóæá åêñïåðèìåíòàëüíèõ øê³ë ²íñòè-
òóòó ÅÑÎ.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïðàêòè÷íà ïñèõî-
ëîã³ÿ, ñîö³îêóëüòóðíèé ðóõ, ³ñòî-
ðè÷íèé ðîçâèòîê, ïñèõîïðàêòèêà,
ìåäè÷íà òà ïîçàìåäè÷íà ìîäåë³, ïñè-
õîëîã³÷íå êîíñóëüòóâàííÿ, ñîö³àëüíà
ñèñòåìà, ö³ëåðàö³îíàëüíà ä³ÿ, ñîö³-
àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà ñëóæáà, ñîö³àëü-
íî-ïñèõîëîã³÷íà ðîáîòà, ïðàêòè÷íèé
ïñèõîëîã îñâ³òè, ïñèõîëîã³÷íà òåõíî-
ëîã³ÿ, ôóíäàìåíòàëüíèé çàãàëüíî-
îñâ³òí³é åêñïåðèìåíò, ìîäóëüíî-
ðîçâèâàëüíà ñèñòåìà, ïñèõîñîö³àëü-
íèé ðîçâèòîê, ìîí³òîðèíã, ïñèõî-
ëîãî-ïåäàãîã³÷íèé ñóïðîâ³ä, ïñèõîëî-
ãî-ïåäàãîã³÷íèé êîíñèë³óì.

Àáðåâ³àòóðà: ÏÑ – ïñèõîëîã³÷íà
ñëóæáà, ÑÏÐ – ñîö³àëüíî-ïñèõîëî-
ã³÷íà ðîáîòà.

1. ÑÎÖ²ÎÊÓËÜÒÓÐÍÀ
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß ÏÎÑÒÀÍÍß
ÊÎÍÖÅÏÖ²É ÏÑÈÕÎËÎÃ²×ÍÎ¯

ÐÎÁÎÒÈ

Ïàðàäîêñ ñâ³äîìîñò³ ñó÷àñíî¿ ãåíå-
ðàö³¿ ïðàêòè÷íèõ ïñèõîëîã³â ïîëÿãàº
â òîìó, ùî, ñòàðàííî äåêëàðóþ÷è
ïðèíàëåæí³ñòü äî ñó÷àñíèõ ãóìàí³ñ-
òè÷íèõ ö³ííîñòåé òà â³ääàí³ñòü ³äå¿
íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíîãî â³äðîä-
æåííÿ, âîíè ùå é äîñ³ º íîñ³ÿìè
ìåíòàëüíîñò³ ðàäÿíñüêîãî ´àòóíêó.
Ïåðåäóñ³ì îñòàíí³é ïðèòàìàíí³ òàê³
îçíàêè, ÿê åêëåêòè÷í³ñòü êîíöåïòó-
àëüíèõ îð³ºíòàö³é, ³äåîëîã³÷íå
çàì³ùåííÿ êóëüòóðíî¿ ñêëàäîâî¿,
ìåòîäîëîã³÷íà íåâèçíà÷åí³ñòü ìèñëå-

Ñ. Ñ³âàê
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ä³ÿëüíîñò³ òà åòè÷íà íåðîçá³ðëèâ³ñòü
ùîäî çàñîá³â ïñèõîëîã³÷íî¿ ðîáîòè.

Íàìè ïðîïîíóºòüñÿ âëàñíèé âàð³-
àíò ³ñòîðè÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ øëÿõó
ðîçâèòêó íàóêîâî-ïðèêëàäíî¿ ñôåðè
ïñèõîëîã³¿, çâàæàþ÷è íà:

à) â³äíîâëåííÿ íàóêîâîãî äèñêóðñó
ç òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íèõ ïðîáëåì
ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó ïðàêòè÷íî¿
ïñèõîëîã³¿ íà òåðåíàõ ñó÷àñíî¿ Óêðà-
¿íè;

á) ÷³òêå âèçíà÷åííÿ ñîö³îêóëü-
òóðíîãî ìîäóñà ñó÷àñíîãî ¿¿ ñòàíó;

â) êîíöåïòóàëüíî-ìåòîäîëîã³÷íå
îá´ðóíòóâàííÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ ðîáîòè ó ñèñòåì³ ôóíäàìåí-
òàëüíîãî åêñïåðèìåíòó â îñâ³ò³ (çà
À.Â. Ôóðìàíîì).

Êàòåãîð³éíó âèçíà÷åí³ñòü àíàë³çó
îðãàí³çóºìî, ñïèðàþ÷èñü íà ìåòîäî-
ëîã³÷íèé êàíîí îö³íêè óêðà¿íñüêî¿
ìåíòàëüíîñò³ [44], àäàïòîâàíèé ñòî-
ñîâíî ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó.

Ñó÷àñí³ îïèñè ³ñòîð³¿ ñòàíîâëåííÿ
ïðàêòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ âèêîíàí³ çäå-
á³ëüøîãî ó ìîíóìåíòàëüíî-àíòèêâàð-
íîìó ñòèë³ é óòâåðäæóþòü ³ñòîðè÷íî
óêîð³íåíó äàâíèíó äèòÿ÷î¿ [11; 20],
â³êîâî¿ ³ ïåäàãîã³÷íî¿, øê³ëüíî¿ ïðàê-
òè÷íî¿ [3; 11; 20; 24] ³ êîíñóëü-
òàòèâíî¿ ã³ëîê ïñèõîëîã³¿ [25]. ¯õ
ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ î÷åâèäíå – â³ä-
íîâëåííÿ ó ñâ³äîìîñò³ íåð³âíîì³ðíîãî
ïðîöåñó ñòàíîâëåííÿ ïðàêòè÷íî¿ ñêëà-
äîâî¿ ïñèõîëîã³¿ òà åòè÷íå îá´ðóíòó-
âàííÿ ñüîãîäåííÿ ÿê ïîâåðíåííÿ
³ñòîðè÷íî¿ ïðàâäè. Çà íåâåëèêèìè
âèíÿòêàìè, í³ ìåòîäîëîã³÷íèõ åêñ-
êóðñ³â, àí³ øèðîêîãî ñîö³îêóëüòóð-
íîãî êîíòåêñòó âîíè íå ì³ñòÿòü. Àïå-
ëÿö³¿ àâòîð³â ñòîñóþòüñÿ ëèøå “îêðå-
ìèõ îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èíè ñóñï³ëüíîãî
ðîçâèòêó”, ùî ïðèçâåëè äî âòðàòè
çäîáóòê³â “çîëîòîãî â³êó”. Îñòàíí³é
äëÿ ïñèõîëîã³¿ äàòóºòüñÿ ïåðåíå-
ñåííÿì ó ¿¿ ïðåäìåòíî-çì³ñòîâå ëîíî

êàíîíó íàóêîâèõ çíàíü, ÿêèé ñôîðìó-
âàâñÿ ó ïðèðîäíè÷èõ íàóêàõ. Ìîâèòü-
ñÿ ïðî òàê çâàí³ îá’ºêòèâí³ ìåòîäè
äîñë³äæåííÿ, åòàëîííî óò³ëåí³ ó
âèãëÿä³ ëàáîðàòîðíîãî åêñïåðèìåíòó
³ç øòó÷íî âèîêðåìëåíèì îá’ºêòîì
ìàí³ïóëþâàííÿ ³ âèì³ðþâàííÿì
çíà÷åíü íåçàëåæíî¿ çì³ííî¿. Ï³äõ³ä äî
ïðîáëåì ïñèõîëîã³¿ ñàìå ç òàêîþ
ìèñëåñõåìîþ ïðîïîíóâàëè ôàõ³âö³,
÷èÿ ìåíòàëüí³ñòü áóëà ñôîðìîâàíà
çàçíà÷åíèì ñâ³òîãëÿäîì. Â³ëüãåëüì
Âóíä – ìåäèê çà ôàõîì, âèêëàäà÷
ô³ç³îëîã³¿ çà äîêòîðñüêîþ äèñåðòà-
ö³ºþ ³, ùî çíàìåííî, ïðîôåñîð ô³ëî-
ñîô³¿ çà ïîñàäîþ ó 1879 ðîö³, âò³ëþº
âëàñíèé ïëàí ðîçðîáêè ïñèõîëîã³¿ ÿê
ñàìîñò³éíî¿ íàóêè. Íàóêîâà ïðîãðàìà
ïëàíó ñòàâèëà òàê³ çàâäàííÿ: à) âè-
îêðåìëåííÿ øëÿõîì àíàë³çó âèõ³äíèõ
åëåìåíò³â; á) âñòàíîâëåííÿ õàðàêòåðó
çâ’ÿçê³â ì³æ íèìè; â) â³äøóêàííÿ
çàêîí³â öèõ çâ’ÿçê³â [20, ñ. 97].
Îðãìîäåëëþ áóëà îáðàíà íàóêîâî-
åêñïåðèìåíòàëüíà ëàáîðàòîð³ÿ, ÿêà
ï³çí³øå ïåðåðîñëà â ³íñòèòóò. Ï³äõ³ä
âèÿâèâñÿ íàñò³ëüêè ïë³äíèì, ùî áóâ
íå ëèøå áàãàòî ðàç³â íàñë³äóâàíèé, à
é òèðàæîâàíèé. Éîãî ïîäàëüø³ òðàíñ-
ôîðìàö³¿ â³äáóâàëèñÿ çà ê³ëüêîìà
íàïðÿìêàìè:

1) òèðàæóâàííÿ, â³äòâîðåííÿ ³ çà-
ïðîâàäæåííÿ ùîäî á³ëüø ëîêàëüíèõ
åêñïåðèìåíòàëüíèõ îá’ºêò³â é óòâî-
ðåííÿ îêðåìèõ “ïñèõîëîã³é”: ïàì’ÿò³
(Ã. Åáá³íãàóç), äèôåðåíö³àëüíî¿
ïñèõîëîã³¿ (Ô. Ãàëüòîí, Â. Øòåðí),
ïñèõîëîã³¿ ³íòåëåêòó (À. Á³íå) òà ³í.;

2) óòâîðåííÿ “õàðèçìàòè÷íîãî ñï³â-
òîâàðèñòâà” (Ä. Áåëë) ïñèõîëîã³â ³ç
ñâî¿ì âëàñíèì åòîñîì òà îðãñòðóêòó-
ðàìè, çîêðåìà, Àñîö³àö³¿ ïðèêëàäíî¿
ïñèõîëîã³¿ ¿ Ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó
³ì. Æ.-Æ. Ðóññî â Æåíåâ³ (Å. Êëà-
ïàðåä), Àìåðèêàíñüêî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿
àñîö³àö³¿ (1897 ð., Ä.Ì. Áîëäó¿í),
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²íñòèòóòó ïðèêëàäíî¿ ïñèõîëîã³¿ ó
Áåðë³í³ (1906 ð., Â. Øòåðí);

3) ìåòîäîëîã³÷íà åêñïàíñ³ÿ íàóêî-
âî-ïñèõîëîã³÷íîãî ñêåïòèöèçìó ó
ñôåðó òðàäèö³éíî¿ òðàíñöåíäåíòàëü-
íî¿ îíòîëîã³¿ ³ äîì³íóâàííÿ íàóêîâî¿
òåîð³¿ ÿê íîâîãî ñèìâîëó â³ðè; â³äòàê
íàóêà ñòàº “êâàç³àâòîíîìíîþ ñèëîþ”
(Ä. Áåëë), ÿêà äåìîíñòðóº ñâîþ ì³öü
ñòîñîâíî “ñîö³àëüíîãî ëàíäøàôòó”
(Å. Õåéëáîíåð), âïëèâàþ÷è íà íüîãî
ñèñòåìîþ íàóêîâèõ òåõíîëîã³é.

Çðîçóì³ëî, ùî ï³ä ïîòóæíèì òèñ-
êîì öèâ³ë³çàö³éíèõ çðóøåíü êàï³òà-
ë³ñòè÷íî-ðèíêîâî¿ ³íäóñòð³àë³çàö³¿ òà
íàóêè îáðèñè òîä³øíüî¿ ñîö³àëüíî¿
ñèñòåìè ïî÷èíàþòü çì³íþâàòèñÿ:

– âîíà íàáóâàº îçíàê “ìåð³òîêðà-
òè÷íîãî” òà ñåðòèô³êîâàíîãî ñóñï³ëü-
ñòâà, äå “â÷åíèé ñòóï³íü, êâàë³ô³êà-
ö³éíèé ³ñïèò àáî ë³öåíç³ÿ ñòàþòü óìî-
âîþ îäåðæàííÿ ïðåñòèæíî¿ ðîáîòè, à
îñâ³òà – îáîðîííîþ ôîðìîþ âèäàòê³â,
ùî çàõèùàþòü ì³ñöå ëþäèíè íà ðèíêó
ïðàö³” [1, ñ. 305];

– îñâ³òí³ ñèñòåìè ïåðåéìàþòü â³ä
íàóêè êàíîí íàóêîâîãî çíàííÿ, à â³ä
ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà – ñïîñ³á îð-
ãàí³çàö³¿, òîáòî ôàáðèêó ïðîäóêóâàí-
íÿ äî êðàéíüî¿ ìåæ³ ñîö³àë³çîâàíî¿ ëþ-
äèíè òà ç ð³âíåì ãðàìîòíîñò³, ôóíê-
ö³îíàëüíî äîñòàòí³ì äëÿ îïàíóâàííÿ ïðî-
ôåñ³ºþ ó ãàëóç³ ìàøèííèõ òåõíîëîã³é;

– çàì³íà îðòîäîêñàëüíî¿ åòè÷íî¿
äîêòðèíè õðèñòèÿíñòâà íà ¿¿ ïîñò-
ðåôîðìàòîðñüê³ âåðñ³¿, ïîâñòàííÿ
åêçèñòåíö³îíàë³çìó ÿê ïîñòõðèñòè-
ÿíñüêîãî ñâ³òîãëÿäó, êîòðèé ïîâ’ÿ-
çàíèé ç ³äåºþ çíèêíåííÿ Áîãà òà
ñåêóëÿðèçàö³ºþ ðåë³ã³éíèõ ö³ííîñòåé,
à òàêîæ îñìèñëåííÿ ó çâ’ÿçêó ç öèì
ïðîáëåìè îñîáèñò³ñíî¿ ñâîáîäè òà
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ëþäèíè.

Ö³ëêîì çàêîíîì³ðíî, ùî çà òàêèõ
óìîâ ïîÿâà íàóêîâî¿ ïñèõîëîã³¿ ó
øêîë³ ³ ïî÷àòîê îôîðìëåííÿ ¿¿ ÿê

ïðàêòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ áóëà ïîâ’ÿçàíà
ç á³õåâ³îðàëüíîþ ïàðàäèãìîþ òà êîí-
öåïö³ºþ ïåäîëîã³¿ Ã.Ñ. Õîëëà – ó÷íÿ
Â. Âóíäòà òà ñòàæåðà ó éîãî ïñèõîëî-
ã³÷í³é ëàáîðàòîð³¿. Ìåæîâå ñïðîùåí-
íÿ îñîáèñòîñò³ ÿê ïðåäìåòà äîñë³ä-
æåííÿ äî ð³âíÿ ñòèìóë-ðåàêòèâíî¿
ïîâåä³íêè òà ìåõàí³÷íå îá’ºäíàííÿ
ôàõ³âö³â (äîñë³äíèê³â ³ ïðàêòèê³â)
äîâêîëà ö³º¿ ñõåìè (òàê çâàíèé
êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä) ñêëàëè îñíîâó
íîâî¿ òåõíîëîã³¿ òà ïðàêòèêè áóòòÿ.
ßê ñëóøíî çàóâàæóº Î.Ô. Áîíäà-
ðåíêî, ïîïðè òå, ùî íàâ³òü ó íàóö³
ñêëàäíî çíàéòè òàêó í³øó, êð³ì õ³áà
ùî íàâ÷àííÿ òâàðèí, äå á ì³ã ³ñíóâàòè
á³õåâ³îðèçì, â³í “íå ëèøå ³ñíóâàâ, à,
á³ëüøå òîãî, øèðîêî òà áåçïîñåðåäíüî
ïðîíèçàâ òêàíèíó íå ëèøå ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ ³ ïåäàãîã³÷íî¿, çîêðåìà øê³ëü-
íî¿, ïðàêòèêè, à é ñîö³àëüíîãî æèòòÿ
â ö³ëîìó” [8, ñ. 48].

Âòîðãíåííÿ íàóêîâî¿ ïñèõîëîã³¿ ó
öàðèíó ñóñï³ëüíî¿ ïðàêòèêè ï³ä ãàñ-
ëîì ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè îñîáèñ-
òîñò³ ó íîâ³é ñîö³îêóëüòóðí³é ñèòóàö³¿
³ ôîðìóâàííÿ âëàñíî¿ ïñèõîïðàêòèêè
â³äáóâàëîñÿ ï³ä âïëèâîì ³äåé (êîíöåï-
ò³â), ùî áóëè íàïðàöüîâàí³ â: 1) åêñ-
ïåðèìåíòàëüíî-ëàáîðàòîðí³é ïàðàäèã-
ì³ Â. Âóíäòà; 2) êîíöåïö³¿ ôóíêö³î-
íàëüíîãî ðîçóìîâîãî çäîðîâ’ÿ, îá-
´ðóíòîâàíî¿ ó ïðàöÿõ Æ.Ï. Øàðêî,
Ï. Æàíå òà íîâîìó ïñèõîòåðàïåâ-
òè÷íîìó ï³äõîä³ Ç. Ôðîéäà – “âåëè-
êîãî ï³çíüîãî Àïîñòîëà Ïðîñâ³òè,
êîòðèé äàâ öüîìó íàïðÿìêîâ³ íîâîãî
ðîçâèòêó, ïîºäíàâøè íàòóðàë³çì
Ïðîñâ³òè ç íàóêîâîþ ñèñòåìîþ” [10,
ñ. 10]; 3) òåîð³¿ ³ ïðàêòèö³ ïñèõîëî-
ã³÷íîãî òåñòóâàííÿ (Ô. Ãàëüòîí, À. Á³-
íå); 4) Òîâàðèñòâ³ Ðîçóìîâî¿ ã³ã³ºíè
(Ê. Á³ðñ); 5) “íåäåðåêòèâí³é ïñèõî-
òåðàï³¿” Ê. Ðîäæåðñà ÿê ñïðîá³ çäî-
ëàííÿ ðåäóêö³îí³ñòñüêîãî äåòåðì³í³çìó
Ç. Ôðîéäà òà ñòâåðäæåííÿ îñîáèñ-

Ñ. Ñ³âàê
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ò³ñíî¿ ã³äíîñò³ êë³ºíòà, à òàêîæ çà-
êð³ïëåííÿ ó ö³é ìîäåë³ ïñèõîëîã³÷íî¿
äîïîìîãè ÿê ñèíòåçó ïñèõîòåðàï³¿ òà
êîíñóëüòóâàííÿ [8, ñ. 5].

Îêðåñëåí³ íàïðÿìêè ðîçâèòêó
ïðàêòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ âêàçóþòü íà òå,
ùî ç äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñòîë³òòÿ ³
äî 20-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ ôîðìóþòü-
ñÿ äâ³ áàçîâ³ ìîäåë³ ïñèõîïðàêòèêè
– ìåäè÷íà ³ ïîçàìåäè÷íà, ÿê³ ð³çíÿòü-
ñÿ ñïîñîáîì òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íî-
ãî òëóìà÷åííÿ îñîáèñòîñò³ ÿê îá’ºêòà
ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ùî ³ çíàé-
øëî óò³ëåííÿ â ÷îòèðüîõ îñíîâíèõ
íàïðÿìêàõ êîíñóëüòàòèâíî¿ òà ïñèõî-
òåðàïåâòè÷íî¿ ðîáîòè: ïñèõîäèíàì³÷-
íîìó (êëàñè÷íèé ïñèõîàíàë³ç Ç. Ôðîé-
äà, àíàë³òè÷íà ïñèõîëîã³ÿ Ê.Ã. Þíãà,
³íäèâ³äóàëüíà ïñèõîòåðàï³ÿ À. Àäëå-
ðà, ãóìàí³ñòè÷íèé ïñèõîàíàë³ç Å. Ôðîì-
ìà òà ³í.); á³õåâ³îðàëüíîìó (Á. Ñê³í-
íåð); ãóìàí³ñòè÷íîìó (åêçèñòåíö³éíà
ïñèõîòåðàï³ÿ, êîíöåïö³ÿ Ê. Ðîäæåð-
ñà, ãåøòàëüò-ïñèõîòåðàï³ÿ); êîãí³òèâ-
íîìó (ðàö³îíàëüíî-åìîòèâíà òåðàï³ÿ,
òðàíçàêòíèé àíàë³ç Å. Áåðíå). Íàçâà-
í³ ìîäåë³ ïðîïîíóþòü ïîíàä ñîòíþ
ïñèõîòåõí³ê ³ òåõíîëîã³é, ÿê³ â³äîá-
ðàæàþòü çàçíà÷åí³ âèùå êîíöåïòó-
àëüí³ ï³äõîäè, âò³ëþþ÷èñü ïðèíàéìí³
ó äâà ä³àäè÷í³ âàð³àíòè ïñèõîïðàêòè-
êè: ë³êàð (Ó÷èòåëü, Ñâÿùåíèê, Òëó-
ìà÷) – õâîðèé; åêñïåðò – êë³ºíò.
Ñîö³àëüíî-³íñòèòóö³éíå óòâåðäæåííÿ
ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè â³äáóâàºòüñÿ
øëÿõîì ðîçãîðòàííÿ ÷èñëåííèõ îðã-
ìîäåëåé ¿¿ ðåàë³çàö³¿: ñîö³àëüí³
ñëóæáè, ïñèõîëîã³÷í³ êîíñóëüòàö³¿,
ïñèõîàíàë³òè÷í³ öåíòðè òîùî. Â³äïî-
â³äíîãî íàïðÿìêó íàáóâàº ³ ïðîöåñ
ïðîôåñ³éíî¿ äèôåðåíö³àö³¿ ôàõ³âö³â:
ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè, ïñèõîòåðà-
ïåâòè, ïñèõîàíàë³òèêè, êîíñóëüòàíòè
ç ïðîáëåì íàâ÷àííÿ, øê³ëüí³ êîíñóëü-
òàíòè, êîíñóëüòàíòè ç âèáîðó ïðîôå-
ñ³é òà îêðåìèõ ïðîôåñ³éíèõ ãàëóçåé

òîùî. Çðîçóì³ëî, ùî òàêèé ïîòóæíèé
ñîö³îêóëüòóðíèé ðóõ íå îìèíóâ îñâ³ò-
íüî¿ ñèñòåìè ñóñï³ëüñòâà, ïîòóæíî
âïëèíóâ íà êîíòóðè ö³º¿ ñèñòåìè òà ¿¿
ïðàêòèêó.

²ñòîðè÷íà õðîí³êà øê³ëüíî¿ ïðàê-
òè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ çáåð³ãàº ôàêò ïîÿâè
ó 1913 ðîö³ â Àíãë³¿ ïåðøîãî øê³ëüíî-
ãî ïñèõîëîãà – Öèð³ëà Áåðòà, à ó 1915
ðîö³ ó øòàò³ Êîííåêòèêóò – ïåðøîãî
àìåðèêàíñüêîãî øê³ëüíîãî ïñèõîëîãà
Àðíîëüäà Ãåññåëÿ [16]. Äàòîþ îô³ö³é-
íîãî óòâåðäæåííÿ òàêî¿ ïîñàäè ó
Ôðàíö³¿ º 1945 ð³ê; ó 1960 âîíà
çàêð³ïëåíà çàêîíîäàâ÷î, à ó 1989 ðîö³
çàòâåðäæåíî ñïåö³àëüíèé äåðæàâíèé
äèïëîì øê³ëüíîãî ïñèõîëîãà.

Ïîøèðåííÿ ï³âí³÷íîàìåðèêàíñüêî¿
ìîäåë³ øê³ëüíî¿ ïñèõîïðàêòèêè ñóï-
ðîâîäæóâàëîñü ç³òêíåííÿì îïèñàíèõ
âèùå ìåòîäîëîã³÷íèõ ï³äõîä³â: ïñèõî-
òåðàïåâòè÷íîãî (Ê. Õîðí³, Ã. Ñàëë³âåí,
Å. Åð³êñîí, Å. Áåðíå òà Ê. Ðîäæåðñ) ³
á³õåâ³îðèñòè÷íîãî (Î. Ìîâíåð, À. Ñàë-
ìåð, Á. Ñê³ííåð). Äèíàì³êà ñîö³î-
êóëüòóðíîãî êîíòåêñòó ³íäóñòð³àëü-
íîãî ñóñï³ëüñòâà ñïðè÷èíþâàëà  ïîñ-
ò³éíó çì³íó ³äåîëîã³÷íèõ àêöåíò³â: â³ä
ïðîáëåì â³äáîðó íàéá³ëüø îáäàðî-
âàíèõ îñ³á äëÿ ôîðìóâàííÿ ìåð³òî-
êðàòè÷íî¿ åë³òè ó á³çíåñ³, ïîë³òèö³,
â³éñüêîâ³é ñïðàâ³, óðÿä³ òîùî (1950)
äî ïðîáëåì òëóìà÷åííÿ ñàìîãî ïðèí-
öèïó ð³âíîñò³ (1960), ùî çíàìåíóâàëî
ïî÷àòîê âñòóïó ñóñï³ëüñòâà äî ôàçè
ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî ðîçâèòêó. ßê
çàóâàæóº Ä. Áåëë: “Ñüîãîäí³ íà ïî-
ðÿäêó äåííîìó ñòî¿òü ïåðåãëÿä ïî-
íÿòòÿ ð³âíîñò³. Ïðèíöèï, ùî áóâ
çàñîáîì çì³íè âåëèêî¿ ñîö³àëüíî¿
ñèñòåìè, – ïðèíöèï ð³âíîñò³ ìîæëè-
âîñòåé, ñüîãîäí³ ïðèçâîäèòü äî âèíèê-
íåííÿ íîâî¿ ³ºðàðõ³¿. Îòîæ âèìîãà
ìîìåíòó çâîäèòüñÿ äî òîãî, ùî “ñïðà-
âåäëèâà ñèñòåìà ñòàðøèíñòâà”, çà
âèðàçîì Äæ. Ëîêêà, ïîòðåáóº çäîëàí-
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íÿ âñ³õ âèä³â íåð³âíîñò³, àáî óòâîðåí-
íÿ ð³âíîñò³ ðåçóëüòàò³â – ó äîõîäàõ,
ñòàòóñ³ é âëàä³ äëÿ âñ³õ ÷ëåí³â ñîö³-
óìó. Öå ïèòàííÿ – îñíîâíà ïðîáëåìà
ö³íí³ñíî¿ îð³ºíòàö³¿ ïîñò³íäóñòð³àëü-
íîãî ñóñï³ëüñòâà” [1, ñ. 571]. Ñàìå
çâàæàþ÷è íà òàê³ çì³íè, êîíñóëüòà-
òèâíà ïðàêòèêà øê³ëüíî¿ ïñèõîëîã³¿
â³ääçåðêàëþâàëà àáî ³äå¿ Á. Ñê³íåðà
ïðî êîíòðîëü ïîâåä³íêè òà ïðèñòîñó-
âàííÿ ³íäèâ³äà äî ñîö³àëüíèõ íîðì,
àáî êë³ºíòîöåíòðîâàíó ñïðÿìîâàí³ñòü
äîïîìàãàþ÷î¿ ïñèõîòåðàï³¿ Ê. Ðîä-
æåðñà. Öÿ êîë³ç³ÿ, ÿê ³ çìàãàííÿ äâîõ
ìîäåëåé îðãàí³çàö³¿ ïñèõîïðàêòèêè
(ìåäè÷íî¿ òà ïîçàìåäè÷íî¿), ö³ëêîì
ïðèòàìàíí³ ñüîãîäí³øíüîìó ñòàíó
â³ò÷èçíÿíî¿ ïðàêòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ ³
ùå ïîòðåáóþòü ïðîôåñ³éíî¿ ìåòîäîëî-
ã³÷íî¿ ðåôëåêñ³¿. Öå òèì á³ëüøå
àêòóàëüíî, ùî ³ ñàì³ çíàêîâ³ ïåðñîíè
àìåðèêàíñüêî¿ ïñèõîïðàêòèêè ñòàâ-
ëÿòü ïèòàííÿ ïðî “íîâó ïàðàäèãìó”
øê³ëüíî¿ ïñèõîëîã³¿ [31, ñ. 6].

Ó öèõ ïîøóêàõ çàáóòî ´ðóíòîâíèé
àíàë³ç ìåæîâèõ õàðàêòåðèñòèê ïñèõî-
òåðàïåâòè÷íîãî âòðó÷àííÿ, çàïðîâàä-
æåíèé ùå ó 30-õ ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ
Ìàðò³íîì Áóáåðîì, ÿêèé, äîñë³äæó-
þ÷è ðîáîòó ïñèõîëîãà ç ïðîáëåìàìè
åêçèñòåíö³éíî¿ ïðîâèíè, öèòóº âèäàò-
íîãî ïñèõîëîãà ³ ë³êàðÿ Â³êòîðà ôîí
Âàéöçåêêåðà: “Ë³êóâàííÿ òîãî, ùî ó
ëþäèí³ íàéñóòòºâ³øå ïðîñòî íå âõî-
äèòü äî ìåæ ïñèõîòåðàï³¿ ... Ñàìå
ê³íöåâå ïðèçíà÷åííÿ ëþäèíè íå ìîæå
áóòè ïðåäìåòîì òåðàï³¿” [10, ñ. 16].
Îáìåæåííÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷íèõ ìî-
äåëåé òà ¿õ ìåòîäèê òèì á³ëüøå, ÷èì
áëèæ÷å âîíè íàáëèæàþòüñÿ äî ðîáîòè
ç åêçèñòåíö³éíèì ìîäóñîì æèòòÿ
ëþäèíè. Ïðîòå ò³ëüêè òóò ³ ìîæíà
çíàéòè ñïîñ³á ïðîáóäæåííÿ ìåõà-
í³çì³â ñõîäæåííÿ îñîáèñòîñò³ íà âåðõ-
í³ ùàáë³ ïñèõîñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó:
“Íåâðîç ó ï³äñóìêó, ìîæå áóòè çíÿ-

òèé òåðàï³ºþ, ùî âèãëÿäàº åôåêòíî.
Íàñ ö³êàâèòü ³íøà ìîæëèâ³ñòü áåçâ³ä-
íîñíî äî ë³êóâàííÿ åâåíòóàëüíîãî
íåâðîçó, ùî ïîâ’ÿçàíà ç òèì ìîìåí-
òîì, êîëè îñîáèñò³ñòü âæå ïðîáóäæåíà
òà çäîëàëà ñòðàõ, ï³äíîñèòüñÿ â³ä
íàéíèæ÷èõ ð³âí³â ñîâ³ñò³ äî ¿¿ âåð-
øèíè, â³ëüíî ðîçïîðÿäæàþ÷èñü ìà-
òåð³àëîì, êîòðèé äîñòàâëÿº ñàìà
ñîâ³ñòü”, – çàçíà÷àº Ì. Áóáåð [Òàì
ñàìî].

Ëèøå ñüîãîäí³, ñïèðàþ÷èñü íà
áàãàòîð³÷íèé äîñâ³ä ôóíäàìåíòàëü-
íîãî åêñïåðèìåíòó ç ìîäóëüíî-ðîçâè-
âàëüíîãî íàâ÷àííÿ [37; 39; 44], ìîæíà
äîêàçîâî ñòâåðäæóâàòè, ùî ðîçâ’ÿçêà
êîë³ç³é áîðîòüáè ìîäåëåé øê³ëüíî¿
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðîáîòè ëå-
æèòü ó ïëîùèí³ ñèñòåìíî¿ òðàíñôîð-
ìàö³¿ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè, íàö³ëåíî¿ íà
ðîáîòó ç åêçèñòåíö³éíèì ìîäóñîì
áóòòÿ ëþäèíè, à ñîö³àëüíî-ïñèõîëî-
ã³÷íà ñëóæáà ç óñ³ºþ ïîòóãîþ âëàñíèõ
ìåòîä³â ³ òåõíîëîã³é ïñèõîïðàêòèêè
º âàãîìîþ ñêëàäîâîþ öüîãî ³ííîâà-
ö³éíîãî ïðîñòîðó (äèâ. äàë³).

2. ²ÑÒÎÐÈ×Í² ÐÅÀË²¯
ÏÑÈÕÎÏÐÀÊÒÈÊÈ ÐÀÄßÍÑÜÊÈÕ

×ÀÑ²Â

Ï³âí³÷íîàìåðèêàíñüêà ñõåìà îðãà-
í³çàö³¿ ÑÏÐ òà ¿¿ íåêðèòè÷íî çàïîçè-
÷åí³ êàëüêè ó ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñ-
òîð³ ùå ³ äî ñüîãîäí³ äåìîíñòðóþòü
ö³ëêîì ïðèçåìëåíèé ïðàãìàòèçì òà
âóçüê³ñòü ìåòîäîëîã³÷íî-åêçèñòåíö³é-
íî¿ áàçè. Öå â³äîáðàæàºòüñÿ ó ôîðìó-
ëþâàíí³ ¿¿ ìåòè – ñïðèÿííÿ ïñèõîëî-
ã³÷íîìó çäîðîâ’þ òà îñâ³òí³ì ³íòåðå-
ñàì ä³òåé (äèâ. Ïîëîæåííÿ ïðî ïñèõî-
ëîã³÷íó ñëóæáó â ñèñòåì³ îñâ³òè Óêðà-
¿íè [29]). Ñõåìà ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ ìåòè
îõîïëþº òàê³ çàâäàííÿ: 1) âèì³ðþâàí-
íÿ òà îö³íêà øê³ëüíîãî ôóíêö³îíó-
âàííÿ; 2) ï³äòðèìêà ï³çíàâàëüíîãî,

Ñ. Ñ³âàê
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åìîö³éíîãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó;
3) ðîçðîáêà ïðîãðàì íàâ÷àííÿ ïåðñî-
íàëó; 4) êîíñóëüòóâàííÿ ó÷í³â òà ¿õ
áàòüê³â ùîäî ïðîáëåì øê³ëüíî¿ îñ-
â³òè, à ïåäàãîã³â – ñòîñîâíî ïðîôåñ³é-
íèõ ïðîáëåì.

Âëàñíå êîíñóëüòóâàííÿ òà êîíñóëü-
òàòèâíà ñëóæáà (íàïðèêëàä, “Ãàé-
äåíñ”) âèçíàþòüñÿ äîì³íóþ÷èìè îðã-
ìîäåëÿìè ôàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïñèõî-
ëîãà, ÿêà ñïðÿìîâóºòüñÿ íà ðîçâ’ÿ-
çàííÿ ëèøå ïðîáëåì ïðîôîð³ºíòàö³¿
òà íàäàííÿ äîïîìîãè ó ñïðèÿíí³
ðîçâèòêó. Ñòðóêòóðíî Ãàéäåíñ îõîï-
ëþº: à) ñëóæáó çáîðó ³íôîðìàö³¿ òà
ôîðìóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî äîñüº íà
ó÷íÿ; á) ³íôîðìàö³éíó ñëóæáó â
ñèñòåìàõ íàâ÷àëüíî¿, ïðîôåñ³éíî¿ òà
ñîö³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñòåé; â) ñëóæáó
ïðàöåâëàøòóâàííÿ (ïîñòøê³ëüíèé
ñóïðîâ³ä); ã) êàóñë³íã, òîáòî ³íäèâ³-
äóàëüíî-ãðóïîâå êîíñóëüòóâàííÿ
ó÷í³â; ä) ñëóæáó êîíòðîëþ, ùî
çàáåçïå÷óº çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ñèñòåìè
Ãàéäåíñ ³ç øê³ëüíèì ñåðåäîâèùåì.

Äîñë³äæåííÿì À.Â. Âèõðóùà [32]
âñòàíîâëåíî, ùî ó ñâî¿õ îñíîâíèõ
ìîìåíòàõ öÿ îðãìîäåëü âæå áóëà ïðè-
ñóòíÿ ó ñîö³îêóëüòóðíîìó ïðîñòîð³
Óêðà¿íè. Òàê, ùå íà ñõèëêó 20-õ ðîê³â
ÕÕ ñòîë³òòÿ Ñòåïàí Áàëåé ó ñòàòò³
“Äî óâàãè ó ñïðàâ³ ïðîãðàì ä³ÿëüíîñò³
øê³ëüíèõ ïñèõîëîã³â” îïðèëþäíèâ
ì³í³ìàëüíó ïðîãðàìó òàêî¿ ðîáîòè.
Éøëîñÿ ïðî: 1) íåîáõ³äí³ñòü äîñë³ä-
æåííÿ ä³òåé, ÿê³ âñòóïàþòü äî øêîëè
(íàãîëîøóâàëîñÿ íà ïîòðåá³ íå ëèøå
òåñòóâàííÿ, à é îñîáèñò³ñíîãî
êîíòàêòó òà ñï³âáåñ³äè ç äèòèíîþ);
2) çä³éñíåííÿ ïðîôêîíñóëüòóâàííÿ
äëÿ âèïóñêíèê³â øêîëè; 3) ðîáîòó ç
ä³òüìè, êîòð³ ìàþòü òðóäíîù³ â
îïàíóâàíí³ øê³ëüíî¿ ïðîãðàìè.

Çíàìåííî é òå, ùî ³äåÿ öèâ³ë³-
çàö³éíîãî ïîñòóïó Óêðà¿íè ðîçãëÿäà-
ºòüñÿ ñàìå ÿê ïðîåêò ðîçâèòêó

óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ øêîëè, à
øê³ëüíà ïñèõîëîã³÷íà ñëóæáà ÿê
÷àñòèíà öüîãî ïðîåêòó òà îäèí ç
³íñòðóìåíò³â éîãî çðåàë³çóâàííÿ.
Ñîô³ÿ Ðóñîâà, áóäó÷è äîáðå îçíàéîì-
ëåíîþ ç äîñâ³äîì øê³ëüíîãî áóä³â-
íèöòâà Í³ìå÷÷èíè, Ôðàíö³¿, Àíãë³¿
òà Øâåéöàð³¿, ôîðìóëþº ïðèíöèï
ìåíòàëüíî¿ çîð³ºíòîâàíîñò³ îñâ³òè ³
íàãîëîøóº íà ïðàêòè÷íîìó çàâäàíí³
– îðãàí³çàö³¿ “ïîðàäåíü äëÿ âèáîðó
ôàõó”, ÿê³ é áóëè â³äêðèò³ ï³ä êåð³â-
íèöòâîì Î. Ñòåïàí³â-Äàøêåâè÷ ó
Ëüâîâ³ [32, ñ. 19]. Çáîðè ïñèõî-
òåõí³÷íî¿ Ïîðàäí³ (4 ëþòîãî 1933 ð.)
ïåðåäáà÷àëè: à) ïðîïàãàíäó ³äåé
ïîðàäíèöòâà ïðè âèáîð³ ïîêëèêàííÿ;
á) ðîçáóäîâó ìåðåæ³ ïóíêò³â êîíñóëü-
òóâàííÿ; â) äîñë³äíó ðîáîòó ç ïðîá-
ëåì ïñèõîêîíñóëüòóâàííÿ; ã) çàáåç-
ïå÷åííÿ ôàõîâî¿ îñâ³òè ñïåö³àë³ñò³â;
ä) óòâîðåííÿ ñòðóêòóð ôàõîâîãî
îá’ºäíàííÿ, ïðèêëàäîì ÿêèõ ñòàâ
ïðîåêò Ð. Á³ëèíñüêîãî ïðî îðãàí³-
çàö³þ ó Ëüâîâ³ “Óêðà¿íñüêîãî ïñèõî-
òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó” òà ïðîâåäåííÿ
2–3 ëèñòîïàäà 1935 ð. Ïåðøîãî
Óêðà¿íñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîíãðåñó.
Ïîñòàíîâà êîíãðåñó – ñâ³ä÷åííÿ ºâðî-
ïåéñüêîãî îð³ºíòóâàííÿ òîä³øíüî¿
óêðà¿íñüêî¿ ïðàêòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ òà
¿¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ äàëåêîãëÿäíîñò³,
ÿêà çíà÷íî ïåðåâåðøóâàëà äóõ ïðàã-
ìàòèçìó òà êëàñè÷íîãî ðåäóêö³îí³ñò-
ñüêîãî äåòåðì³í³çìó â òëóìà÷åíí³
ïðèðîäè ëþäèíè (àìåðèêàíñüêà
ìîäåëü). Çàçíà÷àëîñÿ òàêå: “Êîæíèé
ãðîìàäÿíèí ïîâèíåí íàéòèñÿ íà ñâî-
ºìó ñòàíîâèù³ ñóñï³ëüíî¿ ïðàö³, êîæ-
íà ëþäèíà ïîêëèêàíà çàéíÿòè ñâîº
ì³ñöå ïðè ôàõîâîìó âåðñòàò³ ìàòåð³-
àëüíîãî ÷è äóõîâíîãî âèðîáíèöòâà
â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ ô³çè÷íèõ ³ äóõîâ-
íèõ òàëàíò³â òà ìîæëèâîñòåé”. Íå-
â³äïîâ³äíèé ãðîìàäÿíèí íà íåâ³äïî-
â³äíîìó äëÿ íüîãî ãðîìàäÿíñüêîìó
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ñòàíîâèù³, íåâ³äïîâ³äíèé ðîá³òíèê
ïðè íåâ³äïîâ³äíîìó äëÿ íüîãî âåðñòàò³
ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà º ñàìîâáèâ-
öåþ ñâîº¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ òà äåçîðãà-
í³çàòîðîì íàñòàíîâëåíîãî ïðîöåñó
æèòòÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñîö³àëüíîãî
øëÿõó òâîð÷îñò³ [Òàì ñàìî, ñ. 14].

Ñüîãîäí³ óêðà¿íñüêà ïðàêòè÷íà
ïñèõîëîã³ÿ ëèøå íàáëèæàºòüñÿ äî
óñâ³äîìëåííÿ çàñàäíè÷èõ ïðèíöèï³â
¿¿ ðîçáóäîâè – äóõîâíîñò³, ìåíòàëü-
íîñò³, ðîçâèòêîâîñò³, æèòòºòâîð÷îñò³,
à ïñèõîïðàêòèêè, íà æàëü, ìàéæå
âè÷åðïíî ïîçáàâëåí³ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿ-
ò³ òà íàö³îíàëüíîãî çîð³ºíòóâàííÿ.

60-ò³ ðîêè ÕÕ ñòîë³òòÿ çíàìåíóâàëè
ñïðàâäæåííÿ íàéíåâò³øí³øèõ ïðîã-
íîç³â ïî÷àòêó ñòîë³òòÿ, ÿê³ ïðîðîêó-
âàëè ªâðîï³ “í³÷íó åïîõó ³ñòîð³¿”
(Ì.Î. Áåðäÿºâ). Óòîï³¿ âñåïåðåìà-
ãàþ÷î¿ ìàøèííî-³íäóñòð³àëüíî¿ òåõíî-
ëîã³¿ áóòòÿ, åéôîð³ÿ ðîçëó÷åííÿ ç
òðàíñöåíäåíòàëüíèìè ö³ííîñòÿìè
ëþäèíè, ñïîä³âàííÿ ùîäî ïñèõ³àòð³¿,
ÿêà ìîæå çàì³íèòè çáîëåíó ñîâ³ñòü
“áåçäîãàííî ïðàöþþ÷èì àâòîìàòîì”
(Ì. Áóáåð), êóëüòóðíèé øèê ìîäåð-
í³çìó (Ä. Áåëë), ùî çàñë³ïèâ ïàôîñ
Ðåíåñàíñó, äåìîíñòðóâàëè ïðîáëåì-
í³ñòü àíòðîïîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ó ñâ³ò³
òà ¿¿ âñåçàãàëüíèé õàðàêòåð, ïîïðè
ð³çíèöþ ³äåîëîã³÷íèõ îáîëîíîê.
“Âîäíîðàç îñîáèñò³ñòü, êîòðà ïðàãíå
äî åìàíñèïàö³¿ âñå á³ëüøîþ ì³ðîþ
óòèñêóºòüñÿ ñóñï³ëüñòâîì, ñòàº
óðáàí³çîâàíîþ, ïîë³òèçîâàíîþ. Âæå
³íäóñòð³àëüíî-êàï³òàë³ñòè÷íèé ëàä,
ðîçáóäîâóþ÷è ñåáå íà ³íäèâ³äóàë³çì³
òà àòîì³çì³, ïðèçâ³â äî ïîäàâëåííÿ
îñîáèñòîñò³, áåçîñîáîâîñò³ òà àíîí³ì³÷-
íîñò³, äî ìàñîâîãî ñòèëþ æèòòÿ. Ìà-
òåð³àë³ñòè÷íèé êîìóí³çì, áóíòóþ÷è
ïðîòè êàï³òàë³çìó, îñòàòî÷íî çíèùóº
îñîáèñò³ñòü, ðîç÷èíÿº ¿¿ ó ñîö³àëüíîìó
êîëåêòèâ³, çàïåðå÷óº îñîáèñò³ñíó ñâ³-
äîì³ñòü, ñîâ³ñòü, ïåðñîíàëüíå ñóäæåí-

íÿ. Îñîáèñò³ñòü ëþäèíè, ÿêà º ó í³é
îáðàç ³ ïîäîáà Áîæà, ðîçêëàäàºòüñÿ,
ðîçïàäàºòüñÿ íà åëåìåíòè, âòðà÷àº
ñâîþ ö³ë³ñí³ñòü” – â òàêèé ñïîñ³á
ä³àãíîñòóâàâ Ì.Î. Áåðäÿºâ ïî÷àòîê
òà ïðîöåñ ðîçãîðòàííÿ ñóò³íîê ºâðî-
ïåéñüêî¿ êóëüòóðè [2].

Óñâ³äîìëåííÿ êðèçîâîãî ñòàíó, ÿê
ñïàëàõ ³íòåëåêòóàëüíî¿ ðåôëåêñ³¿
ïðîáëåì íîâî¿ äîáè ïðîáèâàºòüñÿ
íàçîâí³ ó ñïîñ³á, ùî çóìîâëåíèé
ð³çíèì ñòóïåíåì ñóñï³ëüíî¿ ñâîáîäè
äóìêè. Õâèë³ íîâ³òí³õ ðóõ³â áîðîòüáè
çà ãðîìàäÿíñüê³ ïðàâà, ìîëîä³æíèõ
òà ñòóäåíòñüêèõ ñòðàéê³â, àíäå-
´ðàóíäí³ ãðóïè ð³çíèõ ôîðì àëüòåðíà-
òèâíîãî ñïîñîáó æèòòÿ, êîíñîðö³óìí³
îá’ºäíàííÿ íàóêîâö³â çàäëÿ ðîçðîáêè
÷èñëåííèõ ïðîãðàì ðåôîðìóâàííÿ ³
ìîäåðí³çàö³¿ (íàïðèêëàä, ãðóïà Õîï-
ê³íñà â îñâ³ò³), ïîâñòàííÿ ÿê  “òðå-
òüî¿”, òàê ³ “÷åòâåðòî¿” ñèë ãóìàí³ñ-
òè÷íî¿ ³ òðàíñïåðñîíàëüíî¿ ïñèõîëîã³é
– âñ³ ö³ çáóðåííÿ ïî òîé á³ê “çàë³çíî¿
çàâ³ñè” ó ïðîñòîð³ â³ò÷èçíÿíîãî
ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ îçíà÷èëè ïî÷àòîê
“â³äëèãè”. Çíàêîâîþ ïîä³ºþ äëÿ
ïñèõîëîã³¿ º âèõ³ä ó 1955 ðîö³ ïåð-
øîãî íàóêîâî-òåîðåòè÷íîãî æóðíàëó
“Âîïðîñû ïñèõîëîãèè”* é âèõ³ä ç
äðóêó âèáðàíèõ òâîð³â Ë.Ñ. Âèãîò-
ñüêîãî. Ïðîðèâîì ó ñàìîñòâåðäæåíí³
ïñèõîëîã³÷íî¿ ñï³ëüíîòè ñòàëà îðãà-
í³çàö³ÿ Âñåñîþçíîãî òîâàðèñòâà ïñè-
õîëîã³â ³ â³äêðèòòÿ ó 1966 ðîö³ ôà-
êóëüòåòó ïñèõîëîã³¿ ÌÄÓ òà ïðîâå-
äåííÿ XVØ Ì³æíàðîäíîãî êîíãðåñó
ç ïñèõîëîã³¿.

* Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: ó 1929 ðîö³ êíèã íà
ïñèõîëîã³÷íó òåìàòèêó áóëî íàäðóêîâàíî
ïîíàä 600 íàéìåíóâàíü, âèõîäèëè ó ñâ³ò
äåñÿòêè íàóêîâèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ÷àñîïèñ³â,
çîêðåìà “Ïñèõîëîãèÿ”, “Ïåäîëîãèÿ”, “Ïñèõî-
ôèçèîëîãèÿ òðóäà è ïñèõîòåõíèêà”, “Âîïðî-
ñû èçó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ ëè÷íîñòè”, “Âîï-
ðîñû äåôåêòîëîãèè”, “Ïñèõèàòðèÿ” òà ³í.)

Ñ. Ñ³âàê



250 Ïñèõîëîã³
³ ñóñï³ëüñòâîß2002 — ¹ 3-4

Íàãàäóâàííÿ åëåìåíò³â öüîãî êóëü-
òóðîëîã³÷íîãî ñöåíàð³þ ñüîãîäí³
âêðàé âàæëèâå äëÿ ïîñòðàäÿíñüêî¿
Óêðà¿íè, ÿêùî ¿¿ ïñèõîëîã³÷íà ñï³ëü-
íîòà ñåðéîçíî ñòóðáîâàíà ïðîáëåìîþ
öèâ³ë³çàö³éíîãî îïàíóâàííÿ êàï³òà-
ë³ñòè÷íî ìîäåðí³çîâàíîþ ïîë³òè÷íîþ
ñèñòåìîþ. ²íòåëåêòóàëüíà îïîçèö³ÿ
ñèñòåì³ ïî÷àòêó 60-õ ðîê³â çíàõîäèòü
ñâîº óòâåðäæåííÿ ó ðîáîò³ íå³íñòèòóö³-
éîâàíèõ ãóðòê³â ô³ëîñîôñüêî-ìåòîäî-
ëîã³÷íèõ ðîçâ³äîê, ïåðñîí³ô³êîâàíèõ
òàêèìè ³ìåíàìè ÿê Ì. Ìàìàðäàøâ³ë³,
À.Ñ. Àðñåíüºâ, Ã.Ï. Ùåäðîâèöüêèé,
äîðîáîê ÿêèõ ëèøå ñüîãîäí³ çíîâó
ïðîíèêàº â óêðà¿íñüêèé íàóêîâèé
çàãàë. Íîâà ìåòîäîëîã³ÿ òà íîâèé
ñïîñ³á ðåôëåêñèâíî¿ ìèñëåä³ÿëüíîñò³
ïðîáëåì ïñèõîëîã³¿ ó êîíòåêñò³ ëþäèíî-
çíàâñòâà ñïðè÷èíþº íàóêîâ³ ïîøóêè
Â.Â. Äàâèäîâà, Ï.². Ç³í÷åíêî, äî-
øê³ëüíîãî äèòèíñòâà – Î.Â. Çàïî-
ðîæöÿ. Ìàí³ôåñòîì öüîãî íàïðÿìêó
ñòàâ íåçàâåðøåíèé ðóêîïèñ Ñ.Ë. Ðó-
á³íøòåéíà “Ëþäèíà ³ ñâ³ò”, ùî
âïåðøå â ³ñòîð³¿ ðàäÿíñüêî¿ ïñèõîëîã³¿
óòâåðäæóº ìåæîâ³ ñìèñëîæèòòºâ³ õà-
ðàêòåðèñòèêè ëþäèíè ÿê ñóá’ºêòà ïñèõî-
ïðàêòè÷íî¿ òà òåîðåòè÷íî¿ ðîáîòè.

²íô³ëüòðàö³ÿ öèõ ³äåé íà ð³âåíü
ñóñï³ëüíî¿ ïðàêòèêè, ôîðìóâàííÿ ó
ñüîãîäí³øíüîìó ðîçóì³íí³ ìåðåæ³
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðîáîòè áóëè
âêðàé ïðîáëåìàòè÷íèìè. Çà äàíèìè
Á.Ñ. Áðàòóñÿ ÷èñåëüí³ñòü êâàë³ô³êî-
âàíèõ ïñèõîëîã³â òà öåíòð³â ïðîôåñ³é-
íîãî íàâ÷àííÿ íà òîé ÷àñ áóëà ì³çåðíà
–  40–50 ñïåö³àë³ñò³â íà ð³ê çàáåçïå÷ó-
âàâ ôàêóëüòåò ïñèõîëîã³¿ ÌÄÓ, äåùî
ìåíøà ê³ëüê³ñòü ïðèïàäàëà íà ôà-
êóëüòåòè óí³âåðñèòåò³â Ëåí³íãðàäà ³
Òá³ë³ñ³. Ðîçðèâ ì³æ ïîòðåáîþ ó ôàõ³â-
öÿõ òà ïîïèòîì ñóñï³ëüñòâà âòÿãóâàâ
â îðá³òó ïñèõîïðàêòèêè àêöåíòó-
éîâàíèõ äèëåòàíò³â, ñòóðáîâàíèõ ïå-

ðåâàæíî âëàñíèì ñàìîñòâåðäæåííÿì.
Ìîæëèâî ç öèõ ÷àñ³â äèëåòàíòèçì
ñòàº ìàéæå ðîäîâîþ îçíàêîþ â³ò-
÷èçíÿíèõ ïðàêòè÷íèõ ïñèõîëîã³â.

Ðåïðåñèâíà â³äïîâ³äü ïîë³òè÷íî¿
ñèñòåìè íà öèâ³ë³çàö³éí³ çðóøåííÿ ó
ïñèõîëîã³÷í³é íàóö³ â ïîäàëüøîìó
(70–80 ðð.) ðîçãîðòàëàñÿ çà ñöåíàð³ºì
ïðèäóøåííÿ íàéÿñêðàâ³øèõ çäîáóòê³â
60-õ, óòâåðäæóþ÷è ÿê ñòàíäàðò ïðî-
ôåñ³éíî¿ ïîâåä³íêè ïñèõîëîãà òîëå-
ðàíòí³ñòü, äèëåòàíòèçì, ïîì³ðêîâà-
í³ñòü, ³äåîëîã³çì. Ïñèõîïðàêòèêà
ïîñòàº ïåðåä âèáîðîì – ³äåîëîã³÷íå
ïðèìèðåííÿ ³ç ñèñòåìîþ, àáî
âíóòð³øíÿ åì³ãðàö³ÿ. Ñàìå ó òàêîìó
âèãëÿä³ – ïñèõîëîã³÷íîãî àíäå´ðàóíäó
– íà ïî÷àòêó 80-õ ðîê³â æåâð³ëè
ñàìîñò³éí³ ãðóïè ïñèõîëîã³÷íî¿ ðî-
áîòè: ïñèõîëîã³÷íîãî êîíñóëüòóâàííÿ
ïðè Ìîñêîâñüê³é ïñèõ³àòðè÷í³é ë³êàð-
í³ ³ì. Ñîëîâéîâà, ïñèõîòðåí³íãó ïðè
ïñèõ³àòðè÷í³é ë³êàðí³ ¹12 (Ìîñêâà),
ïñèõîëîã³â ïðè Ëåí³íãðàäñüêîìó
ïñèõîíåâðîëîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ³ì.
Â.Ì. Áåõòºðºâà (äàí³ Á.Ñ. Áðàòóñÿ).
Çáåðåãëè ìåòîäîëîã³÷íó ïîòóæí³ñòü
ñåì³íàð Ã.Ï. Ùåäðîâèöüêîãî òà ãóðòîê
ìåòîäîëîã³¿ ïñèõîëîã³¿ Î.Î. Ïóçåðºÿ.

Çàçíà÷åí³ âèùå ³ñòîðè÷í³ ðåàë³¿,
êîë³ç³¿ áîðîòüáè ñîö³îêóëüòóðíèõ
òå÷³é òà “ñèë” ó ïñèõîëîã³¿, êîíêó-
ðåíö³ÿ ìîäåëåé ¿¿ îðãàí³çàö³¿, ïðîáëå-
ìè êîíñòèòóþâàííÿ òà ëåã³òèì³çàö³¿
ó íàóêîâîìó äèñêóðñ³ åêçèñòåíö³éíèõ
õàðàêòåðèñòèê ëþäèíè, äîñâ³ä ïðàê-
òè÷íî¿ ðåïðåçåíòàö³¿ ïñèõîïðàêòèêè
òà ¿¿ âçàºìèíè ç ïîë³òè÷íîþ ñèñòåìîþ,
çìàãàííÿ çà íàö³îíàëüíó øêîëó – âñå
öå ñêëàäàëî íà ïî÷àòêó 80-õ ðîê³â
çì³ñò “íîâî¿ íåïðîãëÿäíîñò³” (Þ. Ãà-
áåðìàñ) ùîäî ñèòóàö³¿ ñòàíîâëåííÿ
â³ò÷èçíÿíî¿ ïðàêòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ çà
óìîâ âñå á³ëüø î÷åâèäíî¿ ðóéíàö³¿ òî-
òàë³òàðíî¿ ñèñòåìè.
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Çíàìåííî, ùî ñìèñëîâå ïðîÿñíåííÿ

ñèòóàö³¿ ðîçâèòêó ïñèõîëîã³÷íî¿ íà-
óêè áóëî  ïîâ’ÿçàíå ç³ ñïîíòàííî-òâîð-
÷èì â³äðîäæåííÿì ïîâíîôîðìàòíîãî
äèñêóðñó ÿê ó ñåðåäèí³ íàóêîâîãî
çàãàëó, òàê ³ â ñòðóêòóðàõ ñóñï³ëüíî¿
ñèñòåìè. Óí³êàëüíîþ ³ñòîðè÷íîþ
ïîä³ºþ òà ãðîìàäÿíñüêèì â÷èíêîì
âåëèêî¿ ìîðàëüíî¿ ñèëè ñòàâ ïðè¿çä
äî Ìîñêâè ó 1986 ðîö³ àïîñòîë³â
ãóìàí³ñòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ – Â³êòîðà
Ôðàíêëà, Êàðëà Ðîäæåðñà, Â³ðäæè-
í³¿ Ñàò³ð. Ïåðñîí³ô³êîâàíî, ç ïåðøèõ
ðóê, íàóêîâèé çàãàë îäåðæàâ âç³ðö³
åòè÷íî-ãóìàí³ñòè÷íî¿ ïàðàäèãìè.
Ñïðàâà íå îáìåæóâàëàñÿ ëèøå ëåêö³-
ÿìè: Ê. Ðîäæåðñ, à ï³çí³øå ³ Â. Ñàò³ð,
ïðîâîäèëè ùå é ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ.
Âïëèâ öèõ õàðèçìàòè÷íèõ ë³äåð³â
ãóìàí³çìó ïðèøâèäøèâ ðóéíàö³þ
äîãìàòèçîâàíèõ ñòðóêòóð ïðîôåñ³éíî-
ãî ºäíàííÿ ïñèõîëîã³â. Íàâçàì³í
Òîâàðèñòâó ïñèõîëîã³â ÑÐÑÐ óòâîðþ-
þòüñÿ Àñîö³àö³ÿ ïðàêòè÷íèõ ïñèõîëî-
ã³â, Àñîö³àö³ÿ ãóìàí³ñòè÷íî¿ ïñèõîëî-
ã³¿, Ïñèõîàíàë³òè÷íà àñîö³àö³ÿ.

Ïðèíöèï äèñêóðñèâíîãî îïðàöþ-
âàííÿ ïðîáëåì øê³ëüíî¿ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðîáîòè çíàéøîâ ñâîº
âò³ëåííÿ ó ïðîâåäåíí³é ó 1984 ðîö³
äèñêóñ³¿ “Ïñèõîëîã³÷íà ñëóæáà ó
øêîë³”, ùî áóëà ó ôîðì³ “êðóãëîãî
ñòîëó” îðãàí³çîâàíà æóðíàëîì “Âî-
ïðîñû ïñèõîëîãèè”. Àíàë³ç ìàòåð³àë³â
ñâ³ä÷èòü ïðî ôîðìóâàííÿ ï³ä ÷àñ
äèñêóñ³¿ ëèøå “ïðîòîêîëó íàì³ð³â”,
à íå ïðî ìåòîäîëîã³÷íó, òåîðåòè÷íó ³
òåõíîëîã³÷íó êîíêðåòèêó âàãîìèõ
íàóêîâèõ àðãóìåíò³â. Ôóíäàìåíòàëü-
íà ñïîðóäà ðàäÿíñüêî¿ îñâ³òíüî¿ ñèñ-
òåìè ïîãîäæóâàëàñÿ ùîäî ïðèñóòíîñò³
ïðàêòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ ëèøå â ðîë³
“ïðèáèðàëüíèö³” ÷èñëåííèõ ïðîáëåì
íåóñï³øíîñò³, äåçàäàïòîâàíîñò³ ³ ò. ³í.,
íå äîïóñêàþ÷è äóìêè ïðî òå, ùî âîíà
ñàìà – äæåðåëî öèõ ïðîáëåì. Îçíàêè

åòè÷íî¿ ôåòèøèçàö³¿ â³ò÷èçíÿíî¿ îñ-
â³òíüî¿ ñèñòåìè ÿê “íàéêðàùî¿ ó ñâ³ò³”
äèâîì çáåðåãëèñÿ ³ äî ñüîãîäí³, çà-
ëèøàþ÷è öþ ðåçåðâàö³þ ðàäÿíñüêî¿
ïåäàãîã³êè íåäîòîðêàíîþ äëÿ ãëèáèí-
íèõ ³ííîâàö³éíèõ çì³í. Á³ëüøå òîãî,
öÿ ñèñòåìà íàïðî÷óä âäàëî àñèì³ëþº
ãóìàí³ñòè÷í³ ïðîðèâè ó ¿¿ ñòðóêòóðè.
Òàê, ïðîâåäåí³ ó 1984 ³ 1987 ðîêàõ
(Ìîñêâà, ²íñòèòóò ïñèõîëîã³¿ ÑÐÑÐ),
Âñåñîþçí³ êîíôåðåíö³¿ ç ïðîáëåì
ïñèõîëîã³÷íî¿ ñëóæáè “îáãîâîðþþòü
òåîðåòè÷í³, ìåòîäè÷í³ é íàóêîâî-ïðàê-
òè÷í³ ïðîáëåìè øê³ëüíî¿ ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ ñëóæáè, âèçíà÷àþòü îñíîâí³
íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ ïñèõîëîãà ó
øêîë³, ôîðìóþòü äèñêóñ³éí³, ñï³ðí³
ïèòàííÿ, íà ÿêèõ òðåáà çîñåðåäèòè
ïåðøî÷åðãîâó óâàãó ïñèõîëîã³â” [24,
ñ. 17]. Çîêðåìà, îñòàíí³é ôîðóì
íàçèâàº øê³ëüíó ïñèõîëîã³÷íó ñëóæ-
áó “íàéïðîãðåñèâí³øîþ ôîðìîþ çà-
ïðîâàäæåííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ çíàíü ó
ïðàêòèêó íàðîäíî¿ îñâ³òè” [Òàì ñàìî].
Çì³ñò öèõ çíàíü íåâ³äîìèé: ìîæå òîé,
ïðî ÿêèé ïèñàâ Ï.Â. Áëîíñüêèé ó
1920 ðîö³: “...ìè ïîâèíí³ ñòâîðèòè
ïñèõîëîã³þ áåç äóø³, ìè ïîâèíí³ ñòâî-
ðèòè ¿¿ áåç “ÿâèù” ÷è “çä³áíîñòåé”
äóø³ ³ áåç “ñâ³äîìîñò³”? À ìîæå öå
áóäóòü çíàííÿ ìàí³ôåñòó ãóìàí³ñòè÷-
íî¿ ïñèõîëîã³¿ (1964 ð³ê, Îëä Ñåé-
áðóê, ïåðøà êîíôåðåíö³ÿ ç ãóìàí³ñ-
òè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ – Ã. Îëïîðò, Ø. Ìþë-
ëåð, À. Ìàñëîâ, Ð. Ìåé, Ê. Ðîäæåðñ),
ÿê³ ìàðêóâàëè ³ììîðàë³çì á³õåâ³î-
ðèçìó òà ïñèõîàíàë³çó ÿê “íàêëåï íà
ëþäèíó”, êîòðèé ç³ãíîðóâàâ ó í³é ïðîá-
ëåìè äîáðà, ëþáîâ³ òà ñàìîñâ³äî-
ìîñò³? Ïèòàííÿ øâèäøå ðèòîðè÷í³.
Ïðîòå ñàìå òàêà çì³ñòîâî-àêñ³îëîã³÷íà
íåâèçíà÷åí³ñòü íå äàº çìîãè îäíî-
çíà÷íî òëóìà÷èòè áåçïåðå÷íî âèäàòíó
ïîä³þ: 1988 ð³ê – ââåäåííÿ ïîñòà-
íîâîþ Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ñòàâêè
øê³ëüíîãî ïñèõîëîãà [30, ñ. 18].

Ñ. Ñ³âàê
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3. ÏÎÑÒÐÀÄßÍÑÜÊ² ÌÎÄÅË² ÑÏÐ:
ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²ß, ÒÅÎÐ²ß

ÒÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ

Êîë³ç³ÿ ñëóæ³ííÿ àäì³í³ñòðàòèâí³é
ñèñòåì³, íà áîö³ ÿêî¿ ðåñóðñ âëàäè,
ô³íàíñè òà ïîòóãà îðãñòðóêòóðè, àáî
ñëóæ³ííÿ ãóìàí³ñòè÷íèì ³äåÿì, êîòð³
óòâåðäæóþòü ñàìîö³íí³ñòü ëþäèíè,
òîòàëüíî ïðèñóòíÿ â óñ³é ïîäàëüø³é
³ñòîð³¿ ïðàêòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ ïîñò-
ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó. Ñêàæ³ìî, ñüî-
ãîäí³øíº “Ïîëîæåííÿ ïðî ïñèõîëî-
ã³÷íó ñëóæáó â ñèñòåì³ îñâ³òè Óêðà-
¿íè” [29] ÷åðåç íàäëþäñüê³ íîðìè ïðîô-

íàâàíòàæåííÿ, íåïîñèëüíèé îáñÿã çàâ-
äàíü îáîâ’ÿçêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïñèõîëî-
ãà, íèù³âíèé ðîçì³ð éîãî ñòàâêè òà
³í., àäì³í³ñòðàòèâíî ïðèáîðêóº áóäü-
ÿêèé ãóìàí³ñòè÷íèé ïàôîñ òà áàæàííÿ
ïðàöþâàòè çàðàäè â÷èòåë³â ³ ó÷í³â.

Òîé ÷è ³íøèé ñïîñ³á ðîçâ’ÿçàííÿ
çàçíà÷åíî¿ êîë³ç³¿ ñüîãîäí³ äàº çìîãó
âñòàíîâèòè ïðèíàéìí³ ÷îòèðè ä³þ÷³
ìîäåë³ øê³ëüíî¿ ïñèõîïðàêòèêè (äèâ.
òàáë.) òà îõàðàêòåðèçóâàòè ¿õ çà
íèçêîþ ïàðàìåòð³â çì³ñòîâî¿ ïðåçåí-
òàö³¿ áóäü-ÿêî¿ íàóêîâî âèâàæåíî¿
ñèñòåìè: òåîð³ÿ, ìåòîäîëîã³ÿ, òåõíî-
ëîã³ÿ, ïðàêòèêà [45, ñ. 181].

Òàáëèöÿ
Ïîð³âíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà ñó÷àñíèõ ìîäåëåé îðãàí³çàö³¿

ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðîáîòè

Аспекти змістової репрезентації Назва моделі 
та її персоналії Методологія Теорія Технологія Практика 

1 2 3 4 5 
Модель 
шкільної 
психологічної 
служби 
(психологічна 
служба у 
системі освіти) 
І.В. Дубровіна, 
Н.Н. Толстих, 
А.Н. Прихожан 
та ін. [12; 29] 

Не визначена. Роль 
методології 
відведена 
“фундаментальним 
положенням 
радянської 
психології про 
закономірності 
психічного розвитку і 
формування 
особистості та 
індивідуальності в 
онтогенезі”.  
(Л.І. Божович,  
Л.С. Виготський, 
О.В. Запорожець, 
О.М. Леонтьєв,  
С.Л. Рубінштейн, 
Д.Б. Ельконін) 

Обґрунтування 
трьохаспектної 
структури шкільної 
психологічної служби: 
наукового – 
методологія проблем 
психологічної служби 
як розробка 
психокорекційних, 
психодіагностичних 
методів роботи; 
декларується 
відмінність академічної 
розробки проблем 
психологічних 
механізмів розвитку від 
наукових, що 
зорієнтовані на 
практичного психолога; 
прикладного – 
асиміляція 
психологічного знання 
під час складання 
планів, програм, 
навчально-
методичного 
забезпечення шкільної 
освіти: практичного – 
професійно грамотне 
використання здобутків 
психологічної науки, 
постановка перед 
науковцями актуальних 
проблем практики  

Конституйована як 
актуальний та 
перспективний напрямок 
діяльності. Перший – 
здолання проблеми 
труднощів навчання та 
виховання школярів, 
відхилень у розвитку 
особистості; другий – 
становлення 
індивідуальності та 
формування готовності 
до конструктивного життя 
у суспільстві. Головна 
мета ПС – сприяння 
психологічному розвитку, 
основним чинником якого 
є загальні та спеціальні 
здібності. Початкова 
мета – виявлення 
індивідуальних 
особливостей розвитку 
дитини (інтелект, мотиви, 
емоції, поведінка); 
кінцева мета – 
формування 
психологічної готовності 
до життєвого 
самовизначення. У 1999 
році – 
переформулювання 
мети: забезпечення 
психологічного розвитку 
дитини на всіх етапах 
дитинства 

Основний принцип – 
індивідуальний підхід до 
учня у сенсі професійного 
розуміння його 
психологічних 
особливостей. Умови 
ефективної 
профдіяльності:  
а) реалізація психологічних 
резервів віку; б) розвиток 
індивідуальних 
особливостей; в) сприяння 
формуванню клімату 
продуктивного спілкування. 
Оргмодель: вертикальна 
(робоче місце психолога у 
школі – психологічні 
кабінети відділів освіти – 
центри психологічної 
служби системи освіти). У 
1999 році зміст 
психопрактики 
зафіксований як 
відповідальне ставлення за 
відтворення психолого-
педагогічних умов, котрі 
сприяють психологічному та 
особистісному розвиткові, 
як вивчення та розвиток 
здібностей, схильностей, 
інтересів дітей з 
урахуванням специфіки 
навчального закладу. Зміст 
діяльності: психологічна 
просвіта, 
психопрофілактика, 
психоконсультування, 
психодіагностика  
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Êîíöåïö³ÿ òà ìîäåëü ïñèõîëîã³÷íî¿
ñëóæáè ².Â. Äóáðîâ³íî¿ íàäçâè÷àéíî
ïîøèðåíà íà òåðåíàõ ïîñòðàäÿíñüêî¿
ïñèõîïðàêòèêè, äåìîíñòðóº îçíàêè
êîíòóðíî¿ ïðèñóòíîñò³ ³ñòîðè÷íîãî
ìèíóëîãî, à ñàìå òÿæ³ííÿ äî “ìåäè÷-
íî¿” ìîäåë³ âçàºìèí ³ç ñóá’ºêòàìè
ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ³ëþç³þ
ñö³ºíòèñòñüêè çîð³ºíòîâàíî¿ ïîçèö³¿

ùîäî ìîæëèâîñòåé ïðÿìîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ïðîöåñîì ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó,
ÿêèé òåîðåòè÷íî îñìèñëþºòüñÿ ó
ôîðìàò³ “ì³çåðíî¿” ëþäèíè. Ñôîð-
ìîâàíà çà óìîâ íåäîñòàòíüîãî íàóêî-
âîãî äèñêóðñó òà íåäîñêîíàëîãî ïðî-
åêòóâàííÿ åêñïåðèìåíòó ç ðîçâèòêó
ïñèõîëîã³÷íî¿ ñëóæáè âîíà óâ³áðàëà
îçíàêè ðàííüîë³áåðàëüíî¿ ³äå¿ ïî-

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³

1 2 3 4 5 
Модель 
профроботи 
шкільного 
психолога  
М.Р. Бітянової 
[3] 

Рефлексія 
відсутності 
методологічної 
основи 
психопрактики. 
Декларація 
етично-
прагматичного 
підходу – 
працювати з 
тим, що є, і за 
тих умов, які є. 
Місце 
методології 
посідає 
ідеологія 
роботи за 
моделлю 
психолого-
педагогічного 
супроводу 

Декларується потреба 
розробки теорії практики, 
яка спирається на 
ефективні методи і підходи 
самої практичної діяльності, 
узагальнює та аналітично 
перепрацьовує позитивний 
досвід. Мовиться про 
психотехнічну теорію за 
моделлю Л.С. Вигоського. 
Розкривається зміст 
психотехнічного принципу 
моделювання 
психопрактики як 
відображення системи 
теоретичних уявлень про 
цілі, задачі, зміст діяльності 
шкільного психолога 
(раціоналізація 
психологічного досвіду). 
Висувається та 
обґрунтовується парадигма 
супроводу. Постулюються 
об’єкт психопрактики – 
навчання та психологічний 
розвиток дитини у ситуації 
шкільної взаємодії; 
предмет – соціально-
психологічні умови 
успішного навчання та 
розвитку; концептуальні 
наслідки ідеї супроводу:  
1) систематичне 
відслідковування 
психолого-педагогічного 
статусу дитини та динаміки 
її психологічного розвитку в 
ситуації шкільного 
навчання; 3) плекання 
спеціальних соціально-
психологічних умов задля 
надання допомоги дітям, які 
мають проблеми у 
психічному розвитку. 
Змістові наслідки утілено у 
понятті соціально-
психологічного статусу 
школяра як 
двопараметричній моделі 
психологічної конституції 
(перший параметр – 
особливості психіки, другий 
– ситуативний вплив 
проблем та труднощів на 
перебіг процесу 
психосоціального 
зростання) 

Утілюються організаційні 
наслідки ідеї супроводу – 
логічно осмисленого 
процесу психопрактики, 
який спирається на 
принципи: системності, 
організаційного 
закріплення форм 
профдіяльності (зокрема 
у планах роботи школи). 
Адміністративне 
утвердження полягає у 
закріпленні форм 
психологічної роботи як 
офіційних елементів 
навчально-виховного 
процесу. Пропонується 
єдиний технокомплекс 
профдіяльності у вигляді 
сукупності послідовних 
алгоритмів професійної 
дії психолога у 
фіксованих ситуаціях 
шкільної системи та 
оргмодель психолого-
педагогічного консиліуму. 
Запроваджена модель, 
алгоритм та взірці 
планування  
психологічної роботи у 
форматі навчального 
року. Введено 
нормативну таблицю 
основних параметрів 
психолого-педагогічного 
статусу школяра (п’ять 
блоків) і вимог до змісту 
цього статусу відповідно 
до окремих ступенів 
навчання. Пропонуються 
графічні моделі 
психолого-педагогічної 
карти учня, циклів 
супроводу, шкільної 
психопрактики як єдиного 
процесу втілення різних 
напрямків 
профдіяльності. 
Визначений 
функціонально-рольовий 
комплекс роботи 
психолога – заперечення 
клієнтистської позиції, 
ствердження системи 
паритетних міжсуб’єктних 
взаємин 

Описуються та 
моделюються як основні 
напрямки діяльності 
шкільного психолога: 
1. Шкільна прикладна 

психодіагностика, яка 
відповідає меті 
ефективного супроводу, 
легко транслюється на 
мову педагогічних 
проблем, високо 
прогностична щодо 
висновків, розвивальна 
за потенціалом, 
економічна. При цьому 
запроваджені три 
психодіагностичний 
схеми, або діагностичні 
мінімуми (звичайний, 
первинний та комплекс 
поглибленої 
психодіагностики). 

2. Психокорекційна та 
розвивальна робота як 
організація розвиткового 
середовища. 

3. Консультування та 
просвіта: школярів як 
багатофункціональний 
вид індивідуальної 
роботи; педагогів – 
універсальна форма 
організації співпраці 
щодо проблем 
профдіяльності; батьків 
– формування системи 
довірчого спілкування та 
відповідальної 
поведінки. 

4. Соціально-
диспетчерська робота – 
посередництво щодо 
соціально-психологічної 
допомоги, яка виходить 
за межі функціональних 
можливостей та 
профкомпетенції 
психолога 

Ñ. Ñ³âàê
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÷àòêó êàï³òàë³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà ïðî
ìåð³òîêðàòè÷íèé õàðàêòåð ïðîãíîçî-
âàíî¿ ñóñï³ëüíî¿ ñèñòåìè, êàëüêè îðã-
ìîäåëåé òà òåõíîêîìïëåêñ³â àìåðè-
êàíñüêî¿ ìîäåë³, ¿¿ òåðì³íîëîã³þ, ìå-
òîäîëîã³÷íó çâåðõí³ñòü òà íåçâîðóø-
í³ñòü ðàäÿíñüêî¿ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè.
Ôàêòè÷íî ç ÷àñó ¿¿ ðåïðåçåíòàö³¿
(1981–1982) äî íîâ³òí³õ ÷àñ³â, âîíà
íå ñòèêàëàñÿ ç íåîáõ³äí³ñòþ àðãó-
ìåíòóâàòè é äîâîäèòè ñóñï³ëüñòâó,
îñâ³òÿíñüêîìó òà ïðîôåñ³éíîìó
çàãàëó áóäü-ÿêèé ³ç ñâî¿õ çàñàäíè÷èõ
ïðèíöèï³â.

Åêçèñòåíö³éíî-ìåòîäîëîã³÷íà,
êóëüòóðîëîã³÷íà êðèçà ðîñ³éñüêî¿
ïðàêòè÷íî¿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ðîáîòè ôàêòè÷íî âèçíàºòüñÿ ôóíäà-
òîðàìè ìîäåë³. ².Â. Äóáðîâ³íà ó ñâî¿é

äîïîâ³ä³ ç ïðîìîâèñòîþ íàçâîþ
“Ïñèõîëîã³÷íà ñëóæáà ó ëàá³ðèíòàõ
ñó÷àñíî¿ îñâ³òè” (5–6 êâ³òíÿ 2001 ð.,
Ïñèõîëîã³÷íèé ³íñòèòóò, Ì³æíàðîäí³
×åëïàí³âñüê³ ÷èòàííÿ íà òåìó “Òåîð³ÿ
òà ïðàêòèêà ïñèõîëîã³÷íî¿ ñëóæáè îñ-
â³òè”) âèçíàº, ùî âåñü ïàôîñ ïî÷àòêó
óòâåðäæåííÿ ñëóæáè çâ³âñÿ íà ïðàê-
òèö³ ëèøå äî ñïðèÿííÿ ³íòåëåêòó-
àëüíîìó ðîçâèòêîâ³ (ïåäîëîã³÷íèé
ôàíòîì), ùî º ãëóõèì êóòîì ïðàê-
òè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ òà îñâ³òÿíñüêî¿
ïðàêòèêè. Çà òàêèõ óìîâ îñâ³òíÿ
ñèñòåìà òîòàë³òàðíèõ ÷àñ³â ó ïîºäíàí-
í³ ç ïîòóãîþ ïñèõîòåõíîëîã³é “ìîäè-
ô³êàö³¿ ïîâåä³íêè” – öå äëÿ äèòèíè
ñïðàâæíÿ çîíà ðèçèêó ó ñåíñ³ òîãî,
ùî âîíà “ðèçèêóº íå ñòàòè ëþäèíîþ,
îñîáèñò³ñòþ, ³íäèâ³äóàëüí³ñòþ” [36].

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³

1 2 3 4 5 
Модель основ 
практичної 
психології та 
організації 
психологічної 
служби в 
системі освіти 
(В.Г. Панок, 
Т.М. Титарен-
ко, Н.В. Чепе-
лєва та ін.) [27] 

Декларується 
прагматичний підхід у 
конструюванні 
методології – 
створення системи 
базових категорій та 
пояснювальних 
принципів 
нееклектичного 
поєднання різних шкіл 
практичної психології. 
Введені поняття: 
психологічна проблема 
як вихідна категорія, 
що відіграє сиситемо-
утоврювальну функцію; 
життєва ситуація, 
життєвий шлях 
особистості, життєва 
стратегія та життєва 
перспектива, доля, 
соціальна активність 
особистості. 
Пропонується система 
принципів практичної 
психології: 
детермінізму, 
суб’єктної активності, 
індивідуального 
підходу в здійсненні 
профроботи, 
синтетичного підходу 
до визначення 
предмета практичної 
психології 

Визначення практичної 
психології як галузі 
профдіяльності, 
структурування 
методологічних основ 
наукової, практичної 
та побутової 
психологій за схемою: 
об’єкт – предмет – 
кінцева мета – підхід – 
методи – вимоги до 
спеціаліста. 
Стверджується 
конгруентність 
наукового та 
практичного рівнів, 
принципова 
можливість 
запровадження методу 
наукового пізнання до 
прояснення змісту 
практичної психології. 
Конституюється 
структура та 
завдання практичної 
психології. Системною 
ознакою диференціації 
структури проголошена 
окремішність галузей 
суспільної практики. 
Еклектично змішані 
поняття оргформи – 
оргмоделі – 
техноструктура – 
інфраструктури – 
ступені розвитку 
практичної психології 

Обґрунтовується поняття 
психологічної технології 
та смисл її застосування 
– внесення змін у зміст, 
форми і напрямки 
індивідуального розвитку. 
Декларується її 
проектний характер, але 
зміст та послідовність 
проектної діяльності не 
розкривається. 
Пропонується 
трьохрівнева 
вертикальна модель 
структури національної 
системи соціально-
психологічної служби, 
основним оргпринципом 
її діяльності є 
максимальна 
ефективність, 
оптимальні витрати, 
мінімум кадрового 
забезпечення. 
Диференціюються види 
діяльності та функції 
СПС: просвіта і 
профілактика, 
психологічне 
консультування, 
індивідуальна 
психокорекція, групова 
психотерапія, 
психологічна реабілітація 
потерпілих від катастроф 

Наводяться описові 
характеристики змісту 
психопрактики на різних 
ступенях освітньої 
системи та специфіка 
бачення особливостей 
реалізації особистісного 
підходу у роботі 
шкільного психолога 
стосовно окремих вікових 
категорій учнів. Описані 
види та зміст видів 
діяльності шкільного 
психолога: моніторинг 
особливостей розвитку 
особистості, вплив на 
міжособистісні стосунки у 
класі, діагностика і 
корекція психологічних 
девіацій, робота з 
батьками, 
психопрофілактика і 
просвіта. Пропонуються 
взірці карт особистості 
(дорослий, дитина), 
плану роботи психолога 
початкової школи, 
навчальний план 
факультативу “Основи 
психологічних знань” 
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1 2 3 4 5 
Модель 
соціально-
психологічної 
роботи та 
система 
соціально-
психологічної 
служби як 
обов’язкової 
модульної 
системи 
фунда-
ментального 
експерименту 
у сфері 
національної 
освіти  
(А.В. Фурман) 
[37–45] 

Декларовані, 
тематизовані та 
методологічно 
обґрунтовані віта- та 
соціокультурні підходи 
(парадигми), 
антропоцентрично-
універсумної 
спрямованості 
культури, науки та 
освіти як сфер 
духовного 
виробництва 
суспільства та 
національного 
культуротворення. 
Запроваджено 
методологічну модель 
науково зорієнтованого 
культуротворення в 
інноваційній системі 
освіти, базовану на 
рівневій організації 
науково-дослідної 
роботи. Проведене 
матричне теоретико-
методологічне 
моделювання 
соціокультурного 
змісту психодидактики, 
соціально-
психологічного змісту 
розвивальної системи 
освіти, соціокультурно-
психологічного 
простору освітнього 
закладу, наукового 
проектування 
інновацій, створення 
умов паритетної 
освітньої діяльності, 
структури соціального 
спілкування, 
концептуального 
нормотворення, 
соціально-
психологічних 
механізмів 
становлення 
позитивної Я-концепції 
та психологічного 
обґрунтування 
розвивального типу 
підручників тощо. 
Ієрархізована та 
структурована система 
основоположних ідей – 
похідних ідей – 
загальноосвітніх 
принципів – триєдиних 
категорій – похідних 
принципів та наукових 
знань і норм як 
рамкових універсалій в 
методологічному 
визначенні сфери 
здійснення соціально-
психологічної роботи 

Обґрунтована 
парадигмальна система 
психології як діалектики 
дослідницької, 
перетворювальної, 
практичної діяльності і 
практичної роботи, яка 
відповідно до рівнів 
методологічного аналізу 
(вид діяльності, об’єкт 
пізнання, засоби та 
результат пізнавальної 
діяльності) 
диференціюється на 
теоретичну, прикладну 
та практичну психології 
і психологічну практику. 
Здійснені метасистемне і 
методологічне 
обґрунтування теорії 
освітньої діяльності, що 
визначає принципи, 
закономірності, моделі та 
поняття інноваційної 
освіти. Розгорнуто 
сутнісний зміст теорії у 
спосіб теоретико-
прикладного 
моделювання 
(самотворення Я-
концепції, модель 
проектування соціально-
культурно-психологічного 
простору навчально-
виховних закладів, 
національного 
менталітету, постадійного 
становлення 
полімотивації 
оргдіяльності та ін.); 
прикладно-практичний 
аспект  теорії втілений у 
низці наукових проектів 
шкіл (Ментальності, 
Духовності, Віри, 
Мислення, Здібностей та 
ін.), організації 
колективної та 
індивідуальної 
миследіяльності, 
розробці інноваційного 
програмово-методичного 
забезпечення (граф-
схеми, наукові проекти, 
навчальні сценаріі, міні-
підручники), з допомогою 
яких є можливість 
практично реалізувати 
психолого-педагогічний 
зміст розвивальної 
паритетної взаємодії у 
досвіді 
фундаментального 
експериментування 
конкретного 
педагогічного та 
викладацького колективів 

Розробка та практичне 
утілення 
метатехнологічного 
комплексу проектування 
соціально-культурно-
психологічного змісту 
навчальних модулів і 
психомистецьких 
технологій навчання 
(психодраматична 
концепція освітньої 
діяльності); прикладних 
технологій розвивальних 
взаємин, організації 
спілкування за модульно-
розвивальної оргсистеми, 
психометодики 
самотворення Я-
концепції та структур 
полімотивації особис-
тості, національного 
менталітету тощо. 
Досвідно перевірені 
технології дистанційної 
підготовки педагога-
психолога-дослідника 
(реалізація змісту 
складників соціально-
психологічної грамотності 
педагога у системі 
модульно-розвивального 
навчання); соціально-
психологічне 
дослідження особистості 
(принципи, моделі, 
процедури, норми, 
прикладна шкільна 
психодіагностика, 
профілі, карти, системи 
прогнозування), 
впроваджений техно-
комплекс наукового 
експертування 
(принципи, параметри, 
критерії, показники) 
інноваційного освітнього 
процесу та його 
наукового проектування 
як цілісної оргструктури 
(система механізмів, 
параметрів і критеріїв). 
Розроблені алгоритмічні 
варіанти (універсальні та 
додаткові версії) 
встановлення 
розвивальної паритетної 
співдіяльності шляхом 
усвідомленої роботи 
учасників навчання із 
психолого-педагогічним 
змістом взаємостосунків. 
Утверджений еталон 
технології цілісного 
модульно-розвивального 
оргпроцесу як 
інформаційно-
пізнавальної технології 
добування знань, 
нормативної регуляції 
культурного досвіду, 
вартісно-світоглядного 
орієнтування та духовно-
креативної 
самореалізації 
особистості 

Утвердження еталону 
метапрактичного соціо- 
та культуротворення як 
сфер духовного 
виробництва у форматі 
інноваційної освітньої 
діяльності, єдності 
навчання, виховання, 
освіти і самореалізації. 
Організація дослідно-
експериментальної 
наукової практики та 
зреалізування 
професійного 
миследіяння 
(методологія освіти), 
теоретизування (теорія 
освіти), філософського 
трансцендування та 
онтопсихологічного 
освітнього 
об’єктивування. 
Практична 
концептуалізація 
соціально-психологічної 
роботи і реальне 
формування 
психокультури вчителя у 
системі шкільної 
практичної психології 
(програми 
профпідготовки та їх 
самопрезентація, 
психологічні семінари й 
тренінги, організація 
пошуково-практичної 
діяльності вчителя, 
психологічне 
консультування, розробка 
нових технологій і 
експертування). 
Практичне 
проектування, 
моделювання і 
впровадження оргмоделі 
соціально-психологічного 
змісту інноваційного 
навчального закладу. 
Розробка взірців 
прикладної шкільної 
психодіагностики та 
систем соціально-
психологічного 
дослідження особистості. 
Практичний розвиток 
української психологічної 
термінології 
(психологічний словник, 
навчально-методичні 
посібники, часописи, 
багатотомні видання). 
Оргдіяльність з 
утворення 
харизматичного 
співтовариства 
психологів із своїм 
власним етосом та 
оргструктурою 

 

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³

Ñ. Ñ³âàê
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À çà äàíèìè Ò.Í. Êëþºâî¿ [Òàì ñàìî]
á³ëüø³ñòü ä³òåé ñüîãîäí³ íå äîñÿãàþòü
â³êîâî¿ íîðìè ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîç-
âèòêó, äåìîíñòðóþòü ïîñåðåäí³ñòü
ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà òë³ âèñîêî¿
òðèâîæíîñò³ (60% ó÷í³â  ²²²–VIII êëà-
ñ³â). Çàï³çí³ëå ðîçóì³ííÿ íåäîëóãîñò³
çâåðõíüîãî ñòàâëåííÿ äî îñâ³òè ÿê
“÷óæî¿” ïñèõîïðàêòèêè (Ì.Ð. Á³òÿ-
íîâà) ëèøå ñüîãîäí³ îñìèñëþþòüñÿ ó
ñåíñ³ äîêîð³ííî¿ ¿¿ òðàíñôîðìàö³¿ â³ä
ïñèõîäèäàêòèêè (80% ï³äðó÷íèê³â
çì³ñòîâíî ñêîíñòðóéîâàí³ íà ð³âí³
ïðîñòèõ ìèñëåííºâèõ îïåðàö³é) äî
îðãìîäåëåé òà òåõíîëîã³é, çäàòíèõ
ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìè “ìîðàëüíîãî
ñòàíîâëåííÿ, ïîâíîö³ííîãî åìîö³éíî-
ãî ðîçâèòêó, ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿ òà
áàãàòñòâà ³íòåëåêòó” [Òàì ñàìî].

Àðãóìåíòè êðèòè÷íî¿ ðåôëåêñ³¿
ùîäî êîíöåïö³¿ ².Â. Äóáðîâ³íî¿ âè-
êëàäåí³ ùå ó 1993 ðîö³ Ï.À. Ì’ÿñî-
¿äîì [22] òà àêòóàëüí³ é ïîíèí³. Ìî-
âèòüñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü: 1) ðîçðîáêè
êîíöåïòóàëüíèõ ìîäåëåé âëàñíå ïðàê-
òè÷íî-ïñèõîëîã³÷íîãî “îáðàçó ñâ³òó”,
ÿê³ á ïîÿñíþâàëè ïðèðîäó òà ñóòí³ñòü
îíòîãåíåòè÷íîãî ðîçâèòêó ïñèõ³êè íå
ðåäóêîâàíîãî äî êîãí³òèâíî-åìîö³é-
íèõ ñõåì òà ÿê³ á ÷³òêî îïèñóâàëè
îá’ºêò-ïðåäìåòíèé çì³ñò ö³º¿ ñôåðè
íàóêè; 2) ðîçãëÿäó íà ìåòîäîëîã³÷íî-
òåîðåòè÷íîìó ð³âí³ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè
ó ïðîáëåìíîìó ïîë³ ì³æîñîáèñò³ñíèõ
âçàºìèí, îïîñåðåäêîâàíèõ ïàðèòåòíîþ
ä³ÿëüí³ñòþ òà ðîçãëÿíóòèõ ÿê “æèâà”
ïñèõîïðàêòèêà øê³ëüíîãî ïñèõîëîãà,
ÿêèé ó êîíöåïòóàëüíî-îñìèñëåíèé
ñïîñ³á ðåàë³çóº ñâ³é ïðîôåñ³éíèé
ïîòåíö³àë. Çâ³äñè ñàìà ïðîôñïåö³àë³-
çàö³ÿ ìàº íàáóòè çíà÷íî âóæ÷î¿ òà
êîíêðåòí³øî¿ äèôåðåíö³àö³¿ íà âçàì³í
óí³âåðñàë³ñòñüêî-ñàìîäîñòàòíüî¿ ìîäå-
ë³ ôàõ³âöÿ, ùî äåêëàðàòèâíî ó çìîç³
ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè ïîíàä äâàä-

öÿòè ð³çíîòèïîâèõ ïðîôíàâàíòàæåíü
(â³ä ïñèõîä³àãíîñòèêè äî ïðîô³ëàê-
òèêè òà ïñèõîêîðåêö³¿); 3) çäîëàííÿ
åòè÷íî-ôåò³øèçîâàíîãî óÿâëåííÿ ïðî
âñåìîãóòí³ñòü ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó,
ÿêèé ó çîâí³øí³é ñïîñ³á êåðóº
ïñèõ³÷íèì ðîçâèòêîì, ùî, ÿê çàçíà÷àº
Ï.À. Ì’ÿñî¿ä, íå â³äïîâ³äàº í³ òåîðå-
òè÷íèì, àí³ åêñïåðèìåíòàëüíèì äà-
íèì ÷èñëåííèõ äîñë³äæåíü [23, ñ. 74].
Ðåçóëüòàòîì ìàº ñòàòè íîâà åòèêà
ñóá’ºêò³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó – åòèêà
â³äïîâ³äàëüíîñò³, çâ³ëüíåíà â³ä íàøà-
ðóâàíü çâåðõíîñò³ òà ï³äîçð³ëîñò³ ó
íåäîñòàòí³é ïðîôêîìïåòåíòíîñò³ ÿê
ïåäàãîãà, òàê ³ ïñèõîëîãà.

Íåÿâíî ïëàí ìåòîäîëîã³÷íî-ðàö³î-
íàë³ñòñüêî¿ êðèòèêè ä³þ÷èõ ìîäåëåé
ïîä³ëÿº êîíöåïö³ÿ Ì.Ð. Á³òÿíîâî¿,
õî÷à ³ çä³éñíåíà âîíà, ïî-ïåðøå, íà
ï³äñòàâ³ åòè÷íîãî êîìïðîì³ñó ³ç ñèñ-
òåìîþ, ÿêó íå â çìîç³ ðàö³îíàë³çóâàòè,
í³ òðàíñôîðìóâàòè, í³ â³äì³íèòè, à,
ïî-äðóãå, äåìîíñòðóº âàð³àíò äåÿêî¿
óòîï³¿ ñàìîäîñòàòíîñò³ ö³ëåðàö³îíàëü-
íîãî òåõí³êî-òåõí³÷íîãî ðîçóìó. Öþ
êîë³ç³þ ïðåäñòàâíèê êîìóí³êàòèâíî¿
ïðàêòè÷íî¿ ô³ëîñîô³¿ Ê.-Î. Àïåëü
ïîçíà÷àº ó òàêèé ñïîñ³á: “Ëþäèíà, íà
ìîþ äóìêó, ìàº äâà ð³âíîö³íí³, íå-
³äåíòè÷í³, à âçàºìîäîïîâíþâàëüí³
ï³çíàâàëüí³ ³íòåðåñè. Ïåðøèé âèçíà-
÷àºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòþ òåõí³÷íî¿ ïðàê-
òèêè, çä³éñíþâàíî¿ íà ï³äñòàâ³ îñÿã-
íåííÿ çàêîí³â ïðèðîäè, äðóãèé –
ïîòðåáîþ ñîö³àëüíî¿, ìîðàëüíî¿ ïðàê-
òèêè” [13, ñ. 28]. Ö³ëåðàö³îíàëüíà
àëãîðèòì³çîâàíà ä³ÿ çà ñõåìîþ “ìåòà
– çàñ³á – ðåçóëüòàò” äîö³ëüíà ÿê
ñïîñ³á òåõí³÷íîãî óíîðìóâàííÿ ïñèõî-
ïðàêòèêè, íå ìîæå çà âèçíà÷åííÿì
ãàðàíòóâàòè ¿¿ ãóìàí³ñòè÷íå âèêîðèñ-
òàííÿ çàäëÿ óòâåðäæåííÿ “ô³ëîñîô³¿
ëþäèíè” (Á.Ñ. Áðàòóñü). Âëàñíèé
äîñâ³ä ðîáîòè çà ö³ºþ ìîäåëëþ ïåðå-
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êîíóº, ùî ïðèõîâàíèé åòè÷íèé êîì-
ïðîì³ñ íåâ³äðåôëåêñîâàíèõ ö³ííîñòåé
àíàë³çîâàíî¿ ìîäåë³ çãîäîì óò³ëþ-
ºòüñÿ ó êîíôë³êò â³äòîðãíåííÿ ïñè-
õîëîãà â³ä åòè÷íî ÷óæîð³äíî¿ ïåäñèñ-
òåìè, ùî íå ï³äòâåðäæóº îïòèì³ñòè÷-
íîãî ïðîãíîçó Ì.Ð. Á³òÿíîâî¿ ïðî ïîâ³-
ëüíó òðàíñïëàíòàö³þ ñîö³àëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ ðîáîòè â îñâ³òíþ ñèñòåìó.

4. ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯
ÏÐÀÊÒÈ×ÍÎ¯ ÏÑÈÕÎËÎÃ²¯

Âîíî ìîæå áóòè ñõàðàêòåðèçîâàíå
ÿê äî ìåæ³ ïðîáëåìíå, òîáòî òàêå, ó
ÿêîìó ïðèñóòí³ ïîëÿðíî çîð³ºíòîâàí³
ìåòîäîëîã³÷í³ ñõåìè, ð³çíîãî ñòóïåíÿ
äîñòîâ³ðíîñò³ ô³ëîñîôñòâóâàííÿ íà
òåìó ñóá’ºêòèâíîñò³, ëîã³÷íî íåáåçäî-
ãàíí³ òåîð³¿, ðîçìà¿ò³ åêñïåðèìåí-
òàëüí³ äîñë³äæåííÿ, ñóì’ÿòòÿ ïñèõî-
òåõí³ê ïðàêòèêóâàííÿ.

Òàêèé ñêëàäíèé êîíãëîìåðàò ïñè-
õîëîã³÷íîãî çíàííÿ óìîâíî ìîæíà
êëàñèô³êóâàòè äîâêîëà íàñòóïíèõ
ñìèñëîâèõ êîíöåíòð³â:

1. Ñö³åíòèñòñüêèé, äî ÿêîãî òÿæ³-
þòü ìîäåë³ ÑÏÐ, âèêîíàí³ ó ñò³íàõ
ïåâíèõ íàóêîâèõ ³íñòèòóö³é, º ñïðî-
áîþ åêñòðàïîëþâàòè äîñë³äíî-òåîðå-
òè÷í³ ìèñëåñõåìè íà áóäåíí³ñòü ïñèõî-
ïðàêòèêóâàííÿ (“ñèíäðîì Âóíäòà”).
Åòàëîííî òàêèé ï³äõ³ä çðåàë³çîâàíèé
óêðà¿íñüêèìè àâòîðàìè “Îñíîâ ïðàê-
òè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿” [27]. Ïîÿâà ö³º¿,
áåçïåðå÷íî çíàìåííî¿ ïðàö³, º óí³-
êàëüíî-â÷èíêîâîþ, ³ñòîðè÷íî íåîá-
õ³äíîþ ïîä³ºþ, ùî â òåîðåòè÷íèé
ñïîñ³á, ó ðåæèì³ “òóò ³ òåïåð”, ïðàãíå
çàïîâíèòè åêçèñòåíö³éíèé õàîñ ñîö³î-
³ííîâàö³é â³ò÷èçíÿíîãî ïñèõîëîã³÷-
íîãî ïðàêòèêóâàííÿ. Â³ä÷óâàþ÷è íà-
ïðóæåíó êîíüþíêòóðó ðèíêó ïðàê-
òè÷íî-ïñèõîëîã³÷íèõ ïîñëóã, íîâ³ òà
òðàäèö³éí³ çàêëàäè ïðîôíàâ÷àííÿ, íà

÷àñ âèõîäó àíàë³çîâàíîãî ï³äðó÷íèêà,
âæå ïîñï³øíî ïðîäóêóâàëè íîâ³òíþ
ãåíåðàö³þ ïñèõîëîã³â, âèõîâóþ÷è ¿¿
íà åêëåêòè÷í³é ñóì³ø³ ³íîìåíòàëüíèõ
ïñèõîïðàêòèê, ïåðåâàæíî àêàäåì³÷íî¿
ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè. Â³äòàê
àâòîðè “Îñíîâ ...” ïðîïîíóþòü ïåâíó
ìîäåëü òåîðåòèçóâàííÿ ïðîáëåìíîãî
ïîëÿ ïðàêòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿, ¿¿ âñå-
çàãàëüíî-óí³âåðñàëüíîãî çàñòîñóâàííÿ
äî áóäü-ÿêîãî ôðàãìåíòà ñîö³îáóòòÿ:
â³ä îñâ³òè äî áóäåííî¿ ïðàêòèêè.
Ìåòîäîëîã³÷íå îïåðòÿ ìîäåë³ íà ïðèí-
öèïè ïñèõîëîã³¿ ÿê íàóêè âáà÷àºòüñÿ
äîñòàòíüîþ ï³äñòàâîþ äëÿ ð³âíåâîãî
ñòðóêòóðóâàííÿ ¿¿ íà íàóêîâó, ïðè-
êëàäíó òà áóäåííó, ç áåçïåðå÷íèì
äîì³íóâàííÿì ïåðøî¿. Á³ëüøå òîãî,
ââàæàºòüñÿ, ùî “ó ïðèíöèïîâîìó
ïëàí³ âñå, àáî ìàéæå âñå, ùî º ó
íàóêîâ³é ïñèõîëîã³¿, ìîæå çíàéòè
çàñòîñóâàííÿ ó ïðàêòèö³” [27, ñ. 30].

Ïîïåðåäíüî îïðàöüîâàíèé íàìè
³ñòîðè÷íèé ìàòåð³àë ìàº ïåðåêîíëèâî
äîâåñòè òå, ùî òàêèé ñö³ºíòèñòñüêèé
ñöåíàð³é, àáî “íîâà ïàðàäèãìà ñòðóê-
òóðíî-ñèíòåòè÷íîãî ï³äõîäó” º ïîâåð-
íåííÿì äî ³ñòîðè÷íîãî ïî÷àòêó ñòà-
íîâëåííÿ ïðàêòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿, à
â³äòàê íå äàº çìîãè àäåêâàòíî ïðî-
åêòóâàòè “áàæàíå ìàéáóòíº”. Â³ä-
îêðåìëåí³ñòü â³ä ëîã³êî-çì³ñòîâî¿ ñòè-
õ³¿ ðîçâèòêó â³ò÷èçíÿíî¿ ïñèõîëîã³÷-
íî¿ äóìêè ïîì³òíà ³ â óíèêàíí³ ðåô-
ëåêñóâàííÿ ¿¿ ³ñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî
(Ä.². ×åëïàíîâ, Ñ. Ðóñîâà, Ñ. Áàëåé)
òà ñüîãîäåííÿ (“Îð³ºíòèðè êîíöåïö³¿
øê³ëüíî¿ ïðàêòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿” [38],
ìîäåë³ ÑÏÐ ó ñèñòåì³ ôóíäàìåí-
òàëüíîãî åêñïåðèìåíòó ç ìîäóëüíî-
ðîçâèâàëüíîãî íàâ÷àííÿ [37–45]).
²ñòîðè÷íî äîö³ëüíèì òàêîæ º íåîá-
õ³äí³ñòü çâåðíåííÿ äî ñó÷àñíîãî
ìåòîäîëîã³÷íîãî ³íñòðóìåíòàð³þ çà-
õ³äíî¿ ïðàêòè÷íî¿ êîìóí³êàòèâíî¿

Ñ. Ñ³âàê
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ô³ëîñîô³¿, ó ÿê³é íàïðàöüîâàí³ àëãî-
ðèòìè êîíñòðóþâàííÿ ñêëàäíèõ íîðìî-
ö³íí³ñíèõ ñèñòåì (äåîíòîëîã³ÿ) îêðå-
ìèõ âàð³àíò³â ö³ëåðàö³îíàëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Ðîçâ’ÿçàííÿ òàêîãî íàäñêëàä-
íîãî çàâäàííÿ äëÿ ïîòðåá ïðàêòè÷íî¿
ïñèõîëîã³¿, àâòîðè “Îñíîâ ...” òàêîæ
ïðîïîíóþòü çä³éñíèòè ç äîïîìîãîþ
ðîçøèðåíîãî òëóìà÷åííÿ íàóêîâîãî
ï³äõîäó, à íå ó ñïîñ³á ãðàíè÷íîãî
îá´ðóíòóâàííÿ åòè÷íèõ ïðîáëåì [13,
ñ. 40–51].

2. Àäì³í³ñòðàòèâíèé. Äî öüîãî
êîíöåíòðó òÿæ³þòü ìîäåë³ ÑÏÐ, ïî-
ðîäæåí³ çóñèëëÿì àäì³íñèñòåìè. Öå,
ïî-ïåðøå, òîòàëüíî ïðèñóòíÿ ó ñôåð³
îñâ³òè ìîäåëü øê³ëüíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿
ñëóæáè (äèâ. Ïîëîæåííÿ ïðî ïñèõî-
ëîã³÷íó ñëóæáó ñèñòåìè îñâ³òè Óêðà-
¿íè [29]), ïî-äðóãå, âëàñòèâî ìîäåëÿì
ïñèõîëîã³÷íî¿ ñëóæáè â³äîì÷îãî ñïðÿ-
ìóâàííÿ (îõîðîíà çäîðîâ’ÿ, ñèëîâ³
â³äîìñòâà, áàíê³âñüêà ñïðàâà). Íàé-
òèïîâ³øèì òà ³ñòîðè÷íî òðàäèö³éíèì
º ôàêò çëèòòÿ ïåðøîãî òà äðóãîãî
êîíöåíòð³â ùîäî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì
îñâ³òè, øê³ëüíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ñëóæáè
(“ðàäÿíñüêèé ñèíäðîì”), ùî ñöå-
íàðíî óò³ëåíèé ó ðîçáóäîâ³ â³ò÷èç-
íÿíî¿ ìîäåë³ ÑÏÐ ó ñôåð³ îñâ³òè.

3. Ðå´³îíàëüíèé, äî ÿêîãî ñë³ä â³ä-
íåñòè ì³ñöåâ³ êîíñîðö³¿ ïñèõîëîã³÷íî¿
åë³òè, çãóðòîâàí³ äîâêîëà ïîòóæíèõ
íàóêîâèõ öåíòð³â òà ³í³ö³àòèâíî ä³ÿëü-
íèõ ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü (Ëüâ³âñü-
êèé îáëàñíèé öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá
äëÿ ìîëîä³ “Äîâ³ðà”, ëàáîðàòîð³ÿ
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåíü
Ëüâ³âñüêîãî îáëàñíîãî íàóêîâî-ìåòî-
äè÷íîãî ³íñòèòóòó îñâ³òè, Àñîö³àö³ÿ
ïðàêòèêóþ÷èõ ïñèõîëîã³â Ëüâ³âñüêî¿
îáëàñò³, Ëüâ³âñüêèé äåðæàâíèé óí³-
âåðñèòåò ³ì. ².ß. Ôðàíêà, çàõ³äíå â³ä-
ä³ëåííÿ óêðà¿íñüêî-àìåðèêàíñüêîãî
Ì³æíàðîäíîãî ôîíäó “Â³äðîäæåí-

íÿ”). Â³äì³ííîþ ðèñîþ òàêèõ îá’ºä-
íàíü º ïîòóæí³ñòü âïëèâó íà íèõ ³ñòî-
ðè÷íî óêîð³íåíîãî òèïó êóëüòóðíî¿
ìåíòàëüíîñò³, ñîö³îêóëüòóðíèõ òðàäè-
ö³é ³íòåëåêòóàëüíî¿ òâîð÷îñò³.

4. Êðåàòèâíèé, ÿêèé óò³ëþºòüñÿ
ÿê çðåàë³çóâàííÿ â ³íôîðìàö³éíîìó
ïðîñòîð³ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè ñèëàìè íå-
äåðæàâíèõ ôîíä³â îêðåìèõ, òåìàòè÷-
íî çîð³ºíòîâàíèõ ïðîåêò³â ðîçâ’ÿçàí-
íÿ ïðîáëåì ÑÏÐ. Öå, íàïðèêëàä,
âèäàííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî æóðíàëó
“Ïðàêòè÷íà ïñèõîëîã³ÿ òà ñîö³àëüíà
ðîáîòà” (çàñíîâíèê “Ñîö³ñ Ãåëëàï”),
ãàçåòè “Øêîëüíûé ïñèõîëîã”, ñîðî-
ñîâñüê³ âèäàííÿ ï³äðó÷íèê³â òà ìîíî-
ãðàô³é ³ç ïñèõîëîã³¿ [83], ìåòîäè÷íî¿
ë³òåðàòóðè ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòà-
òèâíîãî ïëàíó (âèäàííÿ Æ³íî÷îãî
Êîíñîðö³óìó – îá’ºäíàííÿ æ³íî÷èõ
íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é çà Ïðîãðàìîþ
çàïîá³ãàííÿ íàñèëüñòâà ùîäî æ³íîê).

5. Àíäå´ðàóíäíèé, äîâêîëà ÿêîãî
ºäíàþòüñÿ ïåâí³ ôàõ³âö³, êîòð³ ³äåí-
òèô³êóþòü ñåáå ³ç îêðåìèìè ñîö³î-
êóëüòóðíèìè òå÷³ÿìè òà ñèëàìè ó
ïðàêòè÷í³é ïñèõîëîã³¿, ³ç òåîð³ÿìè,
ïñèõîòåõí³êàìè, ìåòîäèêàìè ïñèõî-
ïðàêòèêóâàííÿ òîùî òà ìàòåð³àë³çó-
þòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó íåäîñêîíàëî
ëåã³òèìíèé ñïîñ³á. Äî ¿õ ÷èñëà â³ä-
íåñåìî òðåí³íã-ãðóïè òà êîíñóëüòàíò³â
ç ÍËÏ-òåõíîëîã³¿ ó á³çíåñ-îñâ³ò³, à
òàêîæ ïñèõîàíàë³òè÷í³ óãðóïîâàííÿ,
ãåøòàëüò-òåðàïåâòè÷í³ ñåì³íàðè, øêî-
ëè äóõîâíî¿ ïðàêòèêè.

6. Ñîö³î³ííîâàö³éíèé. Ñâîº åòàëîí-
íå óò³ëåííÿ òà çì³ñòîâå íàïîâíåííÿ
â³í çíàéøîâ ó íîâ³òí³é ³ñòîð³¿ Óê-
ðà¿íè, ÿê çðåàë³çóâàííÿ ïðîåêòó
ñèñòåìíî¿ òðàíñôîðìàö³¿ ñôåðè íàö³î-
íàëüíî¿ îñâ³òè øëÿõîì ôóíäàìåí-
òàëüíîãî åêñïåðèìåíòóâàííÿ ç ìî-
äóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî íàâ÷àííÿ. Çíà-
ìåííî òå, ùî ó òàêèé ñïîñ³á áóëî
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ïîâåðíóòî íàéêðàùèé çäîáóòîê ³ñòîð³¿
â³ò÷èçíÿíî¿ ïðàêòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ –
Ïðîåêò ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ íàö³î-
íàëüíî¿ øêîëè, à îñâ³ò³ – åêçèñòåí-
ö³éíî çíà÷óùèé ñåíñ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ –
äóõîâíî ï³äíåñåíå êóëüòóðîòâîðåííÿ.
Ðîçâ’ÿçàííÿ òàêîãî ñêëàäíîãî çàâ-
äàííÿ ìèñëèëîñü ÿê ö³ë³ñíà íàóêîâî-
äîñë³äíèöüêà ïðîãðàìà ïîñòóïîâîãî
â³äêðèòòÿ, ïðîåêòóâàííÿ òà âïðî-
âàäæåííÿ ñîö³î³ííîâàö³é. Íàóêîâî-
äèñêóðñèâíèé, äåìîêðàòè÷íî â³äêðè-
òèé, àäì³í³ñòðàòèâíî íå çààíãàæîâà-
íèé õàðàêòåð àðãóìåíòóâàííÿ ïðîôå-
ñ³éíîìó çàãàëó òà ñóñï³ëüñòâó â ö³ëî-
ìó çàñàäíè÷èõ ³äåé, çàãàëüíîîñâ³òí³õ
ïðèíöèï³â, ïðîåêò³â, òåõíîëîã³é òà
ìåòîäèê ÑÏÐ ïîñë³äîâíî óò³ëåíèé çà
îñòàíí³ äåñÿòü ðîê³â åêñïåðèìåíòó-
âàííÿ (êåð³âíèê À.Â. Ôóðìàí). Ó
1992 ðîö³ ìàí³ôåñòîâàíî “Îð³ºíòèðè
êîíöåïö³¿ øê³ëüíî¿ ïðàêòè÷íî¿ ïñèõî-
ëîã³¿” [38; 40] òà Ïîëîæåííÿ ïðî ïñè-
õîëîã³÷íó ñëóæáó â ñèñòåì³ îñâ³òè Óê-
ðà¿íè (àâòîðñüêèé êîëåêòèâ ²íñòèòóòó
ïñèõîëîã³¿ ÀÏÍ Óêðà¿íè ³ Êè¿âñüêîãî
ì³æðåã³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó óäîñêîíà-
ëåííÿ â÷èòåë³â). 1996 ð³ê – ñòâîðåííÿ
àâòîðñüêîãî ä³àãíîñòèêî-êîðåêö³éíîãî
çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó â øêîë³ [41; 43]. Ó 1997 ðîö³
– âèçíà÷åíî òà îá´ðóíòîâàíî çì³ñò
ÑÏÐ ÿê ä³éîâîãî ³íñòðóìåíòó åêñ-
ïåðèìåíòóâàííÿ â ñèñòåì³ îñâ³òè òà
ïðîãðàìó äèñòàíö³éíî¿ ï³äãîòîâêè
ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà-äîñë³äíèêà [44],
à òàêîæ ï³äíåñåíî öþ ïðîáëåìó äî
ð³âíÿ “Ñîö³îêóëüòóðíî¿ äîêòðèíè
ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ îñâ³òè” [45, ñ.
326]. Â 2002 ðîö³ – ï³äáèòî ìåòîäîëî-
ã³÷íèé ï³äñóìîê åêñïåðèìåíòàëüíèõ
ïîøóêóâàíü òà îïðèëþäíåíî ïðîåêò
ðîçøèðåííÿ ñôåðè ïðîôåñ³éíî¿ ïñè-
õîëîã³÷íî¿ ðîáîòè, ùî ìàº çäîëàòè
âóçüê³ ðàìêè ãàëóçåâî¿ ïðîôïðèíà-

ëåæíîñò³ òà ïîñ³ñòè ì³ñöå îñîáëèâî¿
ñôåðè êóëüòóðîòâîðåííÿ [46].

Â îñòàííüîìó âèïàäêó êîíñòàòóºìî
íàÿâí³ñòü ³ñòîðè÷íî¿ ïîä³¿-â÷èíêó:
â³äáóëîñÿ ðîçøèôðóâàííÿ êóëüòóðíî-
ïñèõîëîã³÷íîãî êîäó, “êîòðèé íå ò³ëü-
êè ºäíàº çóñèëëÿ òåîðåòèê³â ³ ïðàê-
òèê³â, à é âèìàãàº â³ä íèõ ³ñòîòíîãî
ðîçøèðåííÿ êîíñòðóêòèâíèõ ìåæ
âïëèâó ïñèõîëîã³÷íî¿ åë³òè íà ïåðåá³ã
ñóñï³ëüñòâîòâîð÷èõ ïðîöåñ³â” [Òàì
ñàìî]. Ìîâèòüñÿ ïðî äâ³ ìîæëèâ³
ñòðàòåã³¿ ñòàíîâëåííÿ ÑÏÐ ÿê ðåàëü-
íîãî êóëüòóðîòâîðåííÿ:

Ïî-ïåðøå, ñêëàäíîð³âíåâå íàóêîâî-
äîñë³äíå òðàíñöåíäóâàííÿ ÿê çì³ñ-
òîâíå çàïîâíåííÿ ö³ë³ñíîãî ïðîáëåì-
íîãî ïîëÿ ïðàêòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ (åêñ-
ïåðòíî-ïðàêòè÷íà, åêñïåðèìåíòàëüíà,
ìåòîäè÷íà, òåõíîëîã³÷íà, ïðîåêòíà,
ïàðàäèãìàëüíà, ô³ëîñîôñüêà, ìåòîäî-
ëîã³÷íà, òåîðåòè÷íà òà ³äåéíî-êîí-
öåïòóàëüíà ñêëàäîâ³), à â³äòàê óòâî-
ðåííÿ òðüîõ ìåòàñìèñëîâèõ êîíòè-
íóì³â ïñèõîëîã³÷íîãî çíàííÿ:

– Òåîðåòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ – ³äå-
àëüí³ òà ³äåàë³çîâàí³ ïñèõîäóõîâí³
îá’ºêòè, ëþäèíà òà ¿¿ ïñèõîëîã³÷íèé
ñâ³ò. ¯¿ çàâäàííÿ – øëÿõîì äîñë³ä-
íèöüêîãî åêñïåðèìåíòóâàííÿ çä³éñíè-
òè êîíöåïòóàëüíî-òåîðåòè÷íèé àíàë³ç
çì³ñòó ïñèõ³÷íèõ ÿâèù íà ð³âí³ çà-
ãàëüíîãî, çàäëÿ ðîçêðèòòÿ ¿õ ñóòíîñò³,
çì³ñòîâíîñò³, ôîðìîâèÿâó [ïðèêëàä
çðåàë³çóâàííÿ äèâ. 37; 44]. Îñíîâíèé
íåäîë³ê ñó÷àñíî¿ ïðàêòè÷íî¿ ïñèõî-
ëîã³¿ â òîìó, ùî îá’ºêò äîñë³äæåííÿ
íå ëèøå îïèñóºòüñÿ çàñîáàìè òåî-
ðåòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿, à é ³íòåðïðåòó-
ºòüñÿ íå ÿê â³òàêóëüòóðíå ÿâèùå, à
ëèøå ÿê òåîðåòè÷íèé êîíñòðóêò;

– Ïðèêëàäíî¿ ïñèõîëîã³¿ – ÿêà
çä³éñíþº ñèñòåìíî-ïåðåòâîðþâàëüíó
ä³ÿëüí³ñòü ç êîíöåïòóàëüíîãî ìîäå-
ëþâàííÿ ðåàëüíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ

Ñ. Ñ³âàê



260 Ïñèõîëîã³
³ ñóñï³ëüñòâîß2002 — ¹ 3-4

îá’ºêò³â (îá’ºêò) òà óòâîðþº ëîêàëüí³
òåîð³¿, êîíöåïö³¿, ïîÿñíåííÿ îêðåìèõ
ñêëàäîâèõ ïñèõ³÷íîãî (ïðåäìåò) íà
ð³âí³ îñîáëèâîãî, âèçíà÷àþ÷è ì³ðó
îá’ºêòèâíîñò³ òåîðåòèçîâàíîãî ïñèõî-
ëîã³÷íîãî çíàííÿ [äèâ. ïðèêëàäè 39;
41; 42].

– Ïðàêòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ – ïñèõî-
òåõí³÷íà ðîáîòà ç ðåàëüíèìè ÿâèùàìè
êîíêðåòíî¿ ö³ëåðàö³îíàëüíî¿ é ñîö³-
àëüíî¿ ïðàêòèêè ëþäñüêî¿ æèòòºä³-
ÿëüíîñò³ (îá’ºêò) ó ïåâí³é ñîö³îêóëü-
òóðí³é, æèòòºâ³é òà ïñèõîëîã³÷í³é ñè-
òóàö³ÿõ (ïðåäìåò), êîòðà âèÿâëÿº
áåçïîñåðåäíþ ³ñòèíí³ñòü êîíêðåòíîãî
çíàííÿ íà ð³âí³ îäèíè÷íîãî [äèâ. ïðè-
êëàä 39];

ïî-äðóãå, ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñü-
êå, ñèñòåìíå, ïðàêòè÷íî-ïñèõîëîã³÷íå
òðàíñôîðìóâàííÿ â³òàñîö³àëüíîãî
äîñâ³äó (ïîòðåáè, áàæàííÿ, ³íòåðåñè)
îñ³á, ãðóï, ñîö³óì³â ÿê ïðîÿâ ¿õ åêçè-
ñòåíö³éíîãî ìîäóñó áóòòÿ òà ïðîáóä-
æåííÿ áàçîâèõ ìåõàí³çì³â ïñèõîñîö³-
àëüíîãî çðîñòàííÿ äóõîâíî¿ óí³âåð-
ñóìíî¿ çíà÷óùîñò³. ²ñòîðè÷í³ óðîêè
(âèñíîâêè) òóò òàê³:

1) çä³éñíåííÿ ñòðóêòóðóâàííÿ ñî-
ö³àëüíîãî äîñâ³äó êóëüòóðîòâîðåííÿ
ó ñôåð³ ïðàêòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ ìàº
â³äáóòèñü ÿê ó êîíêðåòíîìó ìåíòàëü-
íîìó ïðîñòîð³, òàê ³ ó ñìèñëîâîìó
ïðîñòîð³-÷àñ³; â³äòàê öåé ïðîöåñ íàáó-
âàº îçíàê ³ñòîðè÷íîñò³, òîáòî íå ëèøå
çàïîâíþº ìèíóëå, à é ñÿãàº ìàéáóò-
íüîãî;

2) ìåòîäîëîã³÷íî äîâåðøåíå òðàíñ-
öåíäóâàííÿ, ùî ï³äíîñèòü äîñë³äíèêà
íàä ïîä³ºâèì ïëèíîì ïîâñÿêäåííÿ,
äîçâîëÿº â³äíàéòè éîãî ñìèñëîâó
ð³âíîä³þ÷ó – ëîã³êó ³ñòîðè÷íèõ äîëü,
ïðèéíÿòòÿ êîòðî¿ ÿê îñîáèñò³ñíî-çðî-
çóì³ëîãî ñëóæ³ííÿ ïåðåòâîðþº áó-
äåííå ïñèõîïðàêòèêóâàííÿ íà óí³-
êàëüíó ìàéñòåðíó ä³ÿëüí³ñòü âèíÿò-
êîâîãî êóëüòóðîòâîð÷îãî ñåíñó;

3) ³ñòîðè÷íå ìèíóëå ÿê çä³éñíåíå
áóòòÿ ìîæëèâîãî “ïðîðîñòàº” ó òåïå-
ð³øíº, âïëèâàº íà ñòàâëåííÿ äî ñâ³òó
òà çóìîâëþº ìàéáóòíº; çäîëàííÿ ôà-
òàëüíîãî îáòÿæåííÿ íåñê³í÷åííèì
ìàñèâîì ìèíóëîãî – öå â÷èíêîâî-
ìóæí³é êðèòè÷íèé ïåðåãëÿä çíà÷ó-
ùîñò³ ³ñòîðè÷íèõ ðåàë³é; ôóíäàìåí-
òàëüíå åêñïåðèìåíòóâàííÿ äîëàº
ìîíóìåíòàëüíî-àíòèêâàðíå ñòàâëåííÿ
äî ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè òà
âèÿâëÿº ä³éñíó îíòîëîã³÷í³ñòü îñâ³-
òÿíñüêèõ ïðîåêò³â, âèçíà÷àº ì³ðó â³ä-
ïîâ³äàëüíîãî ï³çíàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ
òà ïëåêàííÿ ä³éñíîñò³;

4) ïðîôåñ³éíå ñàìîñòâåðäæåííÿ
íîâ³òíüî¿ ãåíåðàö³¿ ïðàêòè÷íèõ ïñèõî-
ëîã³â ìàº â³äáóòèñÿ ÷åðåç ñîö³î- òà
â³òàêóëüòóðíå ñìèñëîâå óïîðÿäêó-
âàííÿ ïîëÿ ¿õ æèòòºçä³éñíåííÿ ÿê
³äåàëüíîãî ïñèõîòâîðåííÿ ëþäèíè,
ñîö³àëüíèõ âçàºìèí, ñîö³óìó òîùî.

Çà äàâíüîãðåöüêèì êàíîíîì òàêà
ñïîð³äíåí³ñòü ³ç Ëîãîñîì ñòâåðäæóº
íàðîä ÿê äåìîñ, íà â³äì³íó â³ä îõëîñó
– íàòîâïó, ùî îçíà÷åíèé íåçäàòí³ñòþ
äî ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ òà çäîëàííÿ
ñìèñëîâî¿ ðîçïîðîøåíîñò³. Îòæå, íà ÷à-
ñ³ – òâîðåííÿ õàðèçìàòè÷íîãî, ïñèõî-
ïðàêòè÷íîãî, íàö³îíàëüíîãî òîâàðèñò-
âà, çäàòíîãî ðåàëüíî îâîëîä³òè ³ñòî-
ðè÷íèì ÷àñîì, à â³äòàê – äîëåíîñíî
ïðîåêòóâàòè áàæàíå ìàéáóòíº.
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